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Rubem Alves nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, em 15 de Setembro de 

1933. Foi pastor no interior de Minas Gerais, fez mestrado em Nova Iorque e doutorado 

em Princeton. Escritor, psicanalista, educador teólogo e autor de livros religiosos, 

educacionais, existenciais e infantis. Um dos maiores pedagogos brasileiros de todos os 

tempos. Foi professor da Universidade Estadual de Campinas, faleceu no dia 19 de 

Julho de 2014. 

O autor começa contando sobre sua infância em cidade pequena, às profissões 

que existiam no período de sua infância e que aos poucos foram desapareceram e sendo 

esquecidas pelas novas gerações. Entre as profissões o autor vai mencionar o 

desaparecimento dos educadores que, com o passar do tempo tornaram-se professores. 

Professor segundo o autor é profissão, apenas um cargo em determinado lugar, não é 

algo exercido por amor que se define por dentro. Já o educador não é uma profissão, é 

uma vocação. Alves cita que toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande 

esperança. 

É importante a visão do autor quando escreve que não é o mesmo um professor 

de um educador. 

Não, não dá tudo no mesmo, porque cada árvore é a revelação de um 

habitat, cada uma delas tem cidadania num mundo específico. A 

primeira, no mundo do mistério, a segunda, no mundo da organização, 

das instituições, das finanças. 

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 vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que aluno é uma 

“entidade”, portador de um nome, também de uma “estória”, sofrendo 

tristezas e alimentando esperanças. 

De educadores para professores realizados o salto de pessoa para funções 

(p.13). 

Evidenciamos aqui a importância de ser levado em consideração o ser educador, 

não a função professor, ser educador vai muito além de ministrar disciplinas. Exige que 



o ser tenha vontade de ensinar e aprender, agregar valores para cada aluno, compartilhar 

experiências, propor discussões, trabalhar novas ideias. Não se pode substituir o 

educador por um professor, pois segundo Alves o professor é “descartável”, sem 

identidade.   

Rubem Alves compara o educador e o professor com as árvores por terem vida, 

habitat natural, cidadania, num mundo específico e utiliza o eucalipto e o jequitibá para 

exemplificar a diferença de um educador para professor. Os eucaliptos seria os 

professores que crescem rapidamente para atender as demandas da sociedade, mesmo 

este estando preparado ou não, o importante é o lucro. Os Jequitibás se compara com os 

educadores, demora muito mais para um jequitibá ficar maduro e assim pronto para 

colher os frutos. Um pé de eucalipto não é o mesmo que um de jequitibá, da mesma 

forma o professor não é o mesmo que o educador, não são idênticos, não servem para o 

mesmo fim. O professor não pode ser um educador, a menos que dentro dele exista um 

educador adormecido, essa mudança não se dá como um passe de mágica, é necessário 

um “exorcismo” para que a mudança aconteça. 

 

Sobre o dizer honesto de uma sociedade de rãs que viviam no fundo de um poço. 

Como nunca haviam saído de lá, “os limites do seu poço denotavam os limites do seu 

mundo”. O autor trata sobre a ideologia da educação, leva-nos a entender que nos 

encontramos no fundo de um poço como as rãs.  

O mundo das rãs é diferente do mundo do pintassilgo, que o mundo dos 

operários é diferente do mundo dos intelectuais, que o mundo dos fortes é 

diferente do mundo dos fracos (p.31). 

Acredito na existência das pessoas, acredito que aquilo que acontece com 

os seus corpos faz uma diferença, e que nem tudo pode ser reduzido à sua 

classe social (p.32) 

Contrariando a linguagem do pesquisador que só fala de seu objeto de pesquisa, 

o educador pronuncia às pessoas e assim constrói as teias que tornam possíveis o mundo 

humano, dependendo de sua capacidade de usar os símbolos que circulam entre as 

pessoas e a facilidade de se distanciar do sistema que rege as instituições, dos 

sentimentos de impotência que atingem tanto alunos como educadores, oprimidos pelas 

classes e grandes unidades estruturais, apoderando-se do cientista social que age sobre 

um produto, no qual pode ser mudado, a sociedade. 



O ato de ensinar requer amor e vocação. O autor frisa isso em seu texto, este 

pensamento pode alimentar ainda mais a vontade de quem deseja ser educador ou pode 

esfriar o coração de quem já está inserido no processo de formação. O educador pode ter 

se tornado o professor com o tempo, sofrendo com as imposições de um sistema 

opressor. 

Segundo o autor não se pode entender o processo educacional na sua totalidade, 

se não levar em consideração os fatores de ordem biológica (criança com fome, doente, 

marcada por fatores hereditários), psicológica, social, econômica, política. Da mesma 

forma podem-se entender os motivos do desaparecimento da identidade do educador 

para professor. Educador não escolhe ser professor. 

É necessário entendermos bem, o nosso papel e nossas pretensões, que não 

sejamos peças manipuladas em um tabuleiro de xadrez. Somos agentes, que incita nos 

cientistas os valores que vão além de status intelectuais, agentes que levam para as 

universidades soluções que os levem a repensar os seus programas de pesquisa, envoltos 

em grandes debates interdisciplinares, sobre o que queremos e em que lugar tocaremos 

nosso barco. Agentes, que tomam iniciativas e estas não devem ser para derrotarmos os 

adversários, neste jogo, todos precisam sair ganhando. 

Conversas para quem gosta de ensinar é um livro bastante indicado. 

Obviamente, não se espera, nem o autor pretende, acredito eu, que todas as suas ideias 

sejam inquestionáveis. As questões são polêmicas e comportam discussões. Trata-se de 

uma conversa. As reflexões, são pertinentes e muito oportunas. Um bom livro para ser 

lido e criticado. 

Embora o livro se destine, principalmente, a quem “gosta de ensinar”, também 

outros interessados encontrarão motivos para ler e refletir sobre o que escreve Rubem 

Alves. Aqueles que concentram seus estudos na análise da ideologia da escola e fazem 

estudos filosóficos e sociológicos. 


