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Resumo 

Nesta pesquisa, buscaremos levantar as ideias do pensador Rubem Alves 

sobre a educação, especialmente sob a visão do professor, pesquisando obras, 

artigos, entrevistas e demais materiais por ele elaborados, a fim de explicitá-los aos 

educadores. Entre as principais ideias do autor, estão as questões do 

desenvolvimento da autonomia dos educandos por meio da busca de informações 

pela pesquisa e do trabalho efetivo com questões que se relacionem ao real contato 

com o meio, despertando nos aprendizes o desejo e o prazer de aprender.  

Introdução 

O presente projeto tem como tema a investigação da figura e do papel do 

educador por meio do olhar de Rubem Alves. Além de professor, Alves é filósofo, 

teólogo, psicanalista, o que lhe permite uma visão ampla do real; por isso, a ideia 

central de nosso estudo é colocar em questão as suas principais ideias em relação à 

educação, sobretudo sua visão sobre o professor e as implicações educacionais e 

sociais de sua atuação.  

Sobre seu modo de pensar, o próprio autor afirma: “Meu pensamento é poético. 

Recusa-se andar em linha reta. Dança. Deleita-se em analogias.” (ALVES, 2008, p. 

18). Para compor suas reflexões, o autor usa sempre de exemplos da sua trajetória, 

ideias extraídas de suas leituras ou vivências; assim, quando entramos em contato 

com suas obras, começamos a transformar o nosso pensamento e a fazer perguntas 

sobre as relações entre o conhecimento/saber, professor/aluno, educação/escola 

que geram respostas para um conhecimento/contato mais aprimorado sobre a 

educação. Passamos, então, a vê-la como incentivadora de opiniões, de perguntas, 

de pesquisa, enfim, como um processo educativo que instiga o aluno a aprender a 

ver, a sentir, a conhecer o mundo a partir de um percurso prazeroso e significativo. 

Segundo o autor: “A arte de pensar é a arte de fazer perguntas inteligentes. As 

perguntas que fazemos revelam o ribeirão onde queremos ir beber.” (ALVES, 2008, 

p. 11) 

Rubem Alves tem, em muitos de seus escritos, como foco a educação; para o 

estudioso, para que ela aconteça efetivamente, é preciso haver um mediador, o 

educador, que deve realizar seu trabalho com competência, dedicação e coragem e 



criatividade diante dos desafios propostos pelo contexto educacional. De acordo 

com o autor, o educador seria o que está adormecido dentro de um professor 

acomodado, que apenas obedece ordens e só faz o que é necessário.  

Por meio de pesquisas e análises dos livros, artigos e outras produções do autor, 

o presente trabalho pretende refletir sobre a educação a partir de suas observações, 

estudos e vivências como educador, a partir de suas estórias e histórias. Apresentar 

uma educação inovadora capaz de revelar um horizonte amplo, criterioso, analítico, 

capaz de direcionar novas e bem fundamentadas possibilidades de valorização do 

educando e do educador: eis a justificativa e a importância desse estudo. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Estudar o pensamento de Rubem Alves sobre educação, sobretudo do ser 

professor, por meio de análise de sua obra, entrevistas e outras produções.  

Específicos: 

a) Traçar uma biografia sucinta do autor, procurando verificar se as suas 

experiências são base das suas ideias e pensamentos educacionais. 

b) Apresentar seus pensamentos sobre a educação, demonstrando como eles são 

inovadores e contagiantes.  

METODOLOGIA 

O trabalho inicia-se por meio de um levantamento bibliográfico a partir do qual 

poderemos contextualizar melhor o tema em questão. Em seguida, será feita uma 

leitura seletiva das obras teóricas que servirão de base para fundamentar nossa 

pesquisa. Neste momento de leitura, serão realizados alguns resumos e fichamentos 

a partir dos conceitos mais relevantes para o nosso estudo. Por fim, faremos uma 

revisão dos textos para que possamos começar a elaborar as conclusões finais e, 

com isso, redigir um relatório no qual figurem os resultados obtidos. Todos os 

passos da pesquisa serão acompanhados pela orientadora em encontros 

quinzenais. 

 

 



Desenvolvimento 

A fim de dar andamento ao tema pesquisado, buscamos compreender as ideias e 

conceitos que caracterizam nossa pesquisa por meio da leitura de obras como: 

Conversas com quem gosta de ensinar (2000), Filosofia da educação: introdução ao 

jogo e a suas regras (2000), Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação 

(2007), Ao professor com meu carinho (2004) e Corpo, linguagem e educação dos 

sentidos no pensamento de Rubem Alves (2008). 

 

Resultados preliminares 

 As leituras e as pesquisas realizadas até o presente momento têm nos 

permitido entrar em contato com pensamentos que nos conduzem a uma visão do 

professor como “educador dos olhos”, sendo uma das tarefas da educação, segundo 

o autor, ensinar a ver; estimular a automia para que o aluno não se torne “mendigo 

permanente” (2000, p. 20) sempre em busca de respostas já dadas ao invés de 

desenvolver maneiras de possibilitar a competência para buscar novas trilhas e 

soluções para as questões que o cercam; valorizar os conhecimentos do senso 

comum trazidos pelos alunos mas que os expanda, baseado no direito de acesso 

aos saberes construídos pela sociedade ao longo dos tempos; levar ao 

desenvolvimento da capacidade de pensar como pressuposto de liberdade e 

emancipação do sujeito. 
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