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“Nasci e vivi entre sombras. A minha casa tinha o cheiro 

e o silêncio de um orfanato. Eu tinha tudo para ser um bom 

soldado”. 
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RESUMO 

Educação, experiência, linguagem e leitura são os temas de Jorge Larrosa 

abordados nesse trabalho. Quando o autor pensa em educação, pensa em ler, em 

escrever, em pensar, em conversar de forma aberta e sincera, como o 

descampamento de um espaço que surge para esse intento. Em contrapartida, as 

experiências por mim vividas nos estágios obrigatórios das disciplinas de Prática de 

Pesquisa e Ensino em Ciências Sociais mostraram-me que nas escolas públicas 

estaduais não há intenção ou recepção para tais espaços. Tampouco na(s) 

Universide(s), nos cursos onde o objetivo é pensar a Educação. Uso as palavras de 

Larrosa para expressar o que a minha linguagem ainda não domina. Uso as minhas 

palavras para expressar as minhas experiências, ainda que minha linguagem não de 

conta de todas elas. 

 

 
Palavras-chave: Linguagem, Educação, Experiência, Vida 
 



 

ABSTRACT 

Education, experience, language and reading are the issues addressed in this 

work through Jorge Larrosa’s words. When the author thinks about education, he 

thinks of reading, writing, thinking and talking openly and sincerely, as an open field, 

as a space that appears for this purpose. In contrast, the experiences I lived in the 

internships during the teacher training time in the Faculty of Education in Social 

Sciences, showed me that in the public schools there is no intention or reception to 

such spaces. Nor at the Universities, or at least in the courses which the goal is to think 

about education. I use the words of Larrosa to express what my language has not yet 

mastered. I use my words to express my experiences, even though my language does 

not account for all of them. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem pretensão de pensar a educação, a pedagogia, os 

alunos e os professores a partir de um ponto de vista que não a escola, que não a 

escolarização, que não a reprodução do que vem sendo construído pelas tradições 

pedagógicas. 

Essas ideias aqui faladas, na primeira parte deste trabalho, estarão na voz de 

Jorge Larrosa, para isso tentei contemplar seus cinco cantos1 reunidos na obra 

Tremores: escritos sobre experiência2. A segunda parte do trabalho consiste em uma 

reunião de mim mesma, das minhas palavras, da minha linguagem, das minhas 

experiências, do que me tocou e me toca, do que aconteceu, ou seja, é uma conversa 

que comecei a travar comigo mesma diante dos horrores e das alegrias que o meu 

processo escolarizador me proporcionou, e ainda me proporciona. 

Experiência, linguagem e educação compõem o arcabouço dos cantos de 

Larrosa. A educação é pensada a partir das experiências vivenciadas pelos indivíduos 

que, incumbidos de pensar a educação enquanto ciência, deparam-se com suas 

incongruências, a ciência/técnica e a teoria/prática. Tomando suas próprias 

experiências e as cantadas por pessoas até os dias de hoje, Larrosa propõe pensar a 

educação a partir do par experiência/sentido. 

A tradição não reconhece uma ideia de experiência ou uma série de ideias de 

experiência. A experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de 

definir nem de identificar, não pode ser objetivada ou produzida. A experiência é algo 

que nos acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que 

nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às vezes, em eventos 

que se tornam singulares e se eternizam, ao cair a experiência nas mãos de alguém 

capaz de dar forma a esse tremor, converte-o em canto (Larrosa, 2015: 10). 

                                                 
1 Palavra escolhida por Jorge Larrosa para expressar como as suas aventuras com a 

experiência reverberaram. Há de ser destacado que o “canto” pode reverberar-se em todas as formas 

de linguagem, os cantos de Larrosa, neste trabalho, tangem a linguagem científica das palavras 

escritas. 

2 LARROSA, Jorge. 2015. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora. 
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Esse canto, ou esses cantos, podem assumir diversas formas inclusive as de 

protesto, de luta contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento e de 

subjetividade. Expressam ainda as queixas de vidas subjugadas, violentadas, de 

potência de vidas enjauladas, de possibilidades presas ou acorrentadas. (Larrosa, 

2015: 10) 

Os cantos de Larrosa são referidos à educação e sobretudo à leitura. Pensar 

a educação a partir da experiência a converte em algo mais parecido com uma arte 

do que como uma técnica ou uma prática. A partir de então, artes e educação podem 

compartilhar categorias comuns em seus cantos de experiência. (Larrosa, 2015: 12).  

Essa aproximação ocorre devido à construção da experiência, por Larrosa, como uma 

categoria vazia, livre, como uma forma de interrupção, de quebra ou de surpresa, 

como uma espécie de ponto cego, como o que nos acontece quando não sabemos o 

que nos acontece e, sobretudo, como a coisa que independe do nosso empenho para 

acontecer porque não depende de nós, nem do nosso saber, nem do nosso poder e 

nem da nossa vontade. Assim, a educação que não se deseja estar a serviço das 

categorias que existem, tem que se organizar em torno de uma categoria livre, tem 

que relacionar-se com o não-saber, com o não-poder, com o não-querer, assim como 

nas artes. (Larrosa, 2015: 12) 

Não se pode, portanto, pedagogizar, didatizar, programar ou produzir a 

experiência. A experiência não pode fundamentar nenhuma técnica, nenhuma prática, 

nenhuma metodologia. A experiência é algo que pertence aos próprios fundamentos 

da vida, quando a vida treme e não sabemos o que é, e que somente que às vezes 

canta. (Larrosa, 2015: 13) 
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2 PARTE I: EXPERIÊNCIA, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO EM 
JORGE LARROSA 

Nessa primeira parte do trabalho, ou, nesse início da busca por uma 

linguagem própria, eu empresto minha voz, eu empresto minha posição de narradora 

e autora, eu empresto meu espaço e meu lugar à pessoas que, como descobri, 

conseguem falar tudo o que sinto, tudo o que vivi e vivo, conseguem traduzir as 

experiências, as suas próprias experiências e as coletivas, em uma linguagem de fácil 

compreensão, em uma linguagem acessível e alcançável que eu própria ainda não 

sou capaz de produzir, ou ainda não descobri em mim como essa linguagem 

reverbera, ou ainda não sei produzi-la de forma inteligível para lógica científica. 
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2.1 O que é experiência? 

A educação foi pensada a partir dos pares ciência/tecnologia e teoria/prática. 

Os positivistas pensam a educação como uma ciência aplicada. Os críticos definem a 

educação como uma práxis reflexiva. Esses debates que monopolizaram as últimas 

décadas estão hoje esgotados, cientistas e experts já pensaram e disseram o que 

tinham de pensar e dizer, seus vocabulários, gramáticas e esquemas de pensamento 

já estão constituídos e fixados ainda que possam gerar ideias novas. Entretanto, 

experts – pessoas que se situam no campo educativo a partir da legitimidade da 

ciência – e críticos ainda têm espaço no campo pedagógico. Ainda é necessário lutar 

contra as desigualdades, a violência, o autoritarismo e a competitividade, criando 

ideais para que as vidas continuem tendo sentido para além da própria vida. Ainda é 

necessário construir o futuro no presente, para que as próximas pessoas possam viver 

uma vida digna em um mundo que não dê vergonha de viver. Cientistas e críticos já 

elaboraram suas linguagens e seus conteúdos, já encarnaram a “ordem do discurso”3, 

os determinantes do que se pode dizer e pensar, os limites da língua e do 

pensamento, ainda que seja importante que sigam falando, fazendo e pensando os 

caminhos que já abriram (LARROSA, 2015:16). 

Chamando a atenção para aspectos que outras palavras não permitem 

pensar, dizer ou ver, o par experiência/sentido permite pensar a educação sob uma 

outra perspectiva. Professor, filósofo,  educador, doutor, Larrosa - institucionalizado 

no campo científico da educação - usa o espaço institucional que alcançou através de 

sua autoconstrução institucionalizada e institucionalizante acadêmicamente, para 

descontruir a concepção de educação corrente, comum, cotidiana, universal e 

universalizada  pela lógica da ciência ocidental moderna. Larrosa explora o que a 

palavra experiência a nós permite dizer e pensar, o que a palavra experiência permite 

fazer no campo pedagógico. Mas, nas condições do próprio autor, essa experiência 

com a própria experiência só pode ocorrer se antes reivindicarmos a experiência e 

fazer com que ela soe de outro modo.  

Reivindicar a experiência é legitimá-la, dignificá-la. A racionalidade clássica, 

filosofia, e a racionalidade moderna, ciência, menosprezaram a experiência e os 

                                                 
3 Larrosa faz menção a obra de Michel Foucault “A Ordem do Discurso”. 
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saberes de experiência. A filosofia - racionalidade clássica - acredita que a experiência 

é somente o início do verdadeiro conhecimento ou, em determinados pensadores 

clássicos, a experiência é obstáculo para o “verdadeiro conhecimento” e a “verdadeira 

ciência”, pois a ciência é tudo aquilo que está na esfera do inteligível, do que é, do 

imutável, do eterno. A experiência estaria no mundo do sensível, no mundo das 

aparências, por isso estaria mais próxima de uma opinião verdadeira do que da 

“ciência verdadeira” (LARROSA, 2015:39). A ontologia e a dialética da filosofia 

clássica buscam verdades, saberes, que independem da experiência. A razão tem de 

ser pura, e a experiência traduz seu oposto. A racionalidade da ciência moderna é 

objetiva, homogeneizada, calculada, convertendo a experiência em experimento, 

buscando na experiência o que ela não é e não pode ofertar: a objetivação e a 

universalização. Como na origem de nossas formas dominantes de racionalidade, a 

racionalidade moderna e a racionalidade clássica, o saber está em lugares distintos 

da experiência, a capacidade de racionalização individual, o saber da linguagem das 

ciências, não pode, jamais, ser a linguagem da experiência que o trabalho de Jorge 

Larrosa propõe-se a reivindicar. 

Fazer soar a palavra experiência de forma particular, ampla e precisa requer 

precauções (LARROSA, 2015:38-46). 1) separar claramente experiência de 

experimento: expulsar suas conotações empríricas, coisificantes, homogeneizantes e 

calculadas; 2) tirar da experiência sua pretensão de autoridade, seu dogmatismo: 

ninguém deve aceitar dogmaticamente a experiência de outro ou impor 

autoritariamente sua própria experiência a outro; 3) separar claramente a experiência 

da prática: pensar a experiência a partir da paixão e não da ação, a partir de uma 

reflexão do sujeito sobre si mesmo do ponto de vista da paixão; 4) evitar fazer da 

experiência um conceito: leitores acadêmicos e investigativos querem chegar 

rapidamente à ideia, ao conceito. Mas a experiência não é algo determinável, por isso 

opõe-se às religiões dos letrados, às racionalidades clássicas e modernas. 

Experiência é existência, está aberta ao real, quando conceituada, determina o real, 

cerceando suas possibilidades no real; 5) evitar fazer da experiência um fetiche ou um 

imperativo: não devemos transformar a experiência nas coisas que dizem que temos 

ou deveríamos ter como signo zodiacal e cultura; 6) fazer da experiência uma palavra 

precisa e difícil de usar: evitar que a palavra experiência fique completamente 

neutralizada e desativada, a palavra experiência deve ser livre e solta, vazia e 
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independente, não normatizada, não fetichizada, não se transformar em moda nem 

em imperativo  (LARROSA, 2015:45).  

Ao longo de seus cantos, Larrosa toma como empreitada a desconstrução dos 

conceitos sobre experiência. Sua proposta é pensar a experiência através das 

palavras, através da palavra existência. A experiência não pode ser conceitualizada 

porque conceitos determinam o real e a experiência é a expressão do que reverbera 

nos sujeitos que se apresentam passionais, subjetivos, abertos, expostos, receptivos, 

disponíveis. Na experiência descobrimos o que repetidamente escapa ao nosso 

saber, ao nosso poder e à nossa vontade. Nas linguagens da experiência ocorre o 

mesmo, é preciso procurar não normatizá-las, não defini-las, não trivializá-las nem as 

tornar um imperativo. 
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2.2 Uma Linguagem para Experiência 

A comunicação, as trocas, os debates, as relações, os textos, os diálogos e 

as discussões universitárias/acadêmicas se proliferam e promovem encontros e 

divergências de várias formas. A produção e a transmissão de conhecimento se 

legitimam e se coordenam massivamente (LARROSA, 2015:58). Esse fluxo que nos 

convida a pensar, falar, ler e escrever, a sermos participantes ativos no grande 

maquinário de fabricação e circulação das produções intelectuais e nos eventos que 

reúnem essas mesmas pessoas, esse fluxo contém sua própria linguagem. 

Essas redes de comunicação e esses encontros de especialistas reproduzem 

uma língua de ninguém, uma língua neutra e neutralizada sem traços de subjetividade. 

Essa língua não se dirige a ninguém, construindo um leitor e um ouvinte abstrato e 

impessoal. Uma língua que não se dirige a ninguém é uma língua sem sujeito e tal 

língua é a língua de poucas pessoas sem língua, por isso, essa língua não retrata 

ninguém, é uma língua vazia (LARROSA, 2015:59). Essa língua não pode ser minha 

nem sua, essa língua não pode ser nossa porque não pode estar entre eu e você, não 

pode estar entre nós, não é capaz de nos conectar. 

A linguagem, para Larrosa, é tudo o que somos, tudo o que determina a forma 

e a substância de nós mesmos, do nosso pensamento e das nossas experiências, 

tudo o que não pensamos a partir da nossa racionalidade. Portanto, para além do que 

dizemos, o que é que podemos dizer e como dizemos também constituem nossa 

linguagem. As diferentes formas de dizer nos colocam em distintas situações e 

relações com o mundo, com nós mesmos e com os outros (LARROSA, 2015:60).  

A linguagem é um mecanismo de acolhida e pertinência ao mesmo tempo em 

que é um dispositivo de repúdio e de exclusão (LARROSA, 2015:60). A linguagem 

acolhe quem deseja iniciar-se em uma área do conhecimento através de suas regras 

linguísticas. A linguagem forma experts ensinando-os a falar, a escutar, a ler e a 

escrever como determinado. A linguagem legitima conhecimentos e seus aparatos de 

produção. A linguagem legitima a produção de verdades. Fazer parte de uma 

comunidade científica e/ou de especialistas incumbe interiorizar seus vocabulários e 

suas gramáticas, lidar com suas regras de construção e de interpretação 

corretamente, ou seja, ser cientista é saber usar as linguagens da tribo (LARROSA, 
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2015:60). Mas a linguagem também agrega aqueles que repudiam e se sentem 

excluídos pela linguagem dominante, aqueles não a usam e não se submetem às suas 

regras e imperativos. 

A pedagogia configura-se a partir de duas linguagens dominantes, a 

linguagem da técnica e a linguagem da crítica, da linguagem dos tecnólogos que 

constroem a educação a partir do par ciência/técnica e da linguagem dos críticos que 

constroem a educação a partir do par teoria/prática. A pedagogia é sustentada por 

pernas que pensam a educação como uma ciência aplicada e como uma práxis 

reflexiva. 

A linguagem dos cientistas, dos experts, tenta expressar a realidade como 

narradora da sua linguagem, apesar de já sabermos que, na verdade, é a língua dos 

fabricantes e donos da realidade quem fala. A linguagem dos críticos tenta expressar 

o que deveria haver e ser da e na educação, suas possibilidades, finalidades e 

intenções, ainda que já saibamos que são as línguas dos fabricantes e donos do futuro 

que falam (LARROSA, 2015:62). Dessa forma, a pedagogia produz certa realidade e 

certa prática, sem que nenhuma dessas linguagens preencham e contemplem as 

pessoas do real, aqueles que não cientistas ou experts. A linguagem da pedagogia 

apresenta-se, portanto, vazia, suas gramáticas e vocabulários estão esgotados, 

cientistas e críticos já disseram o que tinham que dizer e já pensaram o que tinham 

que pensar (LARROSA, 2015:64). Os vocabulários e suas gramáticas já estão 

constituídos e fixados, ainda que novos enunciados e ideias sejam capazes de serem 

reverberados. Larrosa chama essa linguagem de impronunciável devido a seu caráter 

totalitário, a forma como torna obrigatória certa forma de realidade associada as suas 

correlatas formas de verdade e de humanidade, o modo como legitima certa posição 

enunciativa na qual o sujeito fala sempre de cima ou de lugar nenhum com a pretensão 

de definir o mundo e transformá-lo (LARROSA, 2015:65).  

Faz-se necessário, então, uma linguagem para expressar as experiências, as 

reflexões de cada um sobre si mesmo a partir do ponto de vista da paixão. Se a 

linguagem da crítica elabora a reflexão do sujeito sobre si mesmo a partir do ponto de 

vista da ação, a linguagem da experiência elabora a reflexão de cada um sobre si 

mesmo a partir do ponto de vista da paixão (LARROSA, 2015:65). A experiência é 

sempre singular, por isso o real se apresenta para nós em sua singularidade. Na 

experiência as pessoas também são singulares, únicas, inidentificáveis, 
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incompreensíveis. A experiência exige uma linguagem transpassada de paixão, capaz 

de enunciar o singular e de incorporar a incerteza (LARROSA, 2015:68).  

Por isso basta de falar e escrever em nome da realidade, da prática, do futuro 

ou de qualquer abstração (LARROSA, 2015:68). Basta de falar e escrever como 

experts, especialistas, críticos e cientistas. Basta de falar de qualquer posição. Para 

podermos nos falar, precisamos falar, escrever, ler, escutar e pensar em nome próprio, 

com nossas próprias ideias e palavras (LARROSA, 2015:70). Falar com as próprias 

palavras é sentir que as palavras que falamos partem de dentro, têm a ver conosco, 

são palavras que nos dizem, embora não seja de nós de quem falam. Falar com as 

próprias palavras não é falar de si mesmo, usar a si como tema e conteúdo, mas sim, 

falar e escrever a partir de si mesmo, colocar a si em jogo, expor-se no que se diz e 

no que se pensa, significa abandonar a segurança de qualquer posição anunciativa 

para se expor na insegurança das próprias palavras, na incerteza dos próprios 

pensamentos. Falar ou escrever com as próprias palavras é ainda pensar em direção 

a alguém, é convidar esse alguém a conversar, a compartilhar de suas próprias 

experiências, a dialogar em primeira pessoa. Falar ou escrever com as próprias 

palavras é saber expressar a própria|auto linguagem e saber receber e escutar a 

linguagem do outro ou dos outros, semelhantes e distintos, de todos os outros que 

aceitam participar da conversa. A linguagem da experiência traz as marcas do falante 

e do ouvinte, do leitor e do destinatário, sempre desconhecidos das nossas palavras 

e de nossos pensamentos (LARROSA, 2015:71). Ao contrário de cientistas e críticos 

que escrevem, falam e pensam para ninguém ou para abstrações, falar e escrever 

com as próprias palavras, em nome próprio, é fazê-lo com alguém e para alguém 

(LARROSA, 2015:71). 

Larrosa afirma que precisamos de uma língua, de uma linguagem, na qual 

possamos conversar, não dialogar, discutir ou debater, mas sim conversar4. A 

conversa sugere horizontalidade, oralidade e experiência. Precisamos de uma língua 

que não rebaixe e que não diminua, precisamos de uma língua em que as pessoas 

possam conversar no mesmo tamanho, na mesma altura (LARROSA, 2015:71). 

                                                 
4 Para o autor a conversa é diferente de um diálogo, de uma argumentação, de um debate. 

Conversar é algo como palavrear, é “cantar” a linguagem da experiência, é proporcionar tremores à 

vida. 
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Precisamos de uma linguagem que não seja apenas inteligível, precisamos de uma 

linguagem em que os sujeitos possam ter voz, possam falar, escrever, escutar e ler 

(LARROSA, 2015:72). E precisamos de uma língua na qual falar, escutar, ler e 

escrever seja uma experiência, singular e singularizadora, plural e pluralizadora, ativa, 

pessoal, na qual algo nos aconteça e que não esteja normatizado por nosso saber, 

nem por nossa vontade e que não saibamos pra onde nos leva (LARROSA, 2015:72). 

Assim poderemos conversar. 
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2.3 A Linguagem da Ciência 

Para os cientistas, os experts em educação e os educadores, a palavra 

“experiência” serviu para distanciar o que é e o que não diz respeito a educação, a 

palavra “experiência”, ao distanciar-se, ajudou essas categorias a estabelecerem a 

“ordem do discurso pedagógico”, os modos de dizer e de pensar, de olhar e de 

escutar, de ler e de escrever, de fazer e de querer apropriados a essa área do 

conhecimento, mas nos quais não podemos nos reconhecer (LARROSA, 2015:74). 

Ao mesmo tempo em que a palavra experiência nos serviu para nos situarmos no 

lugar a partir do qual podemos dizer o que não somos e o que não queremos, serviu-

nos também para afirmar a nossa força vital, a nossa vida. Se a experiência é o que 

nos acontece, a vida pode ser entendida ou experimentada como a reunião dessas 

situações e coisas que nos perpassam. Portanto, colocar a educação sob a tutela da 

experiência, e não da técnica ou da prática, é enfatizar sua relação com a vida, sua 

vitalidade. (LARROSA, 2015:74). 

A linguagem da ciência, dos experts e dos professores está repleta de 

dispositivos automatizantes, que programam as pessoas para o que dirão e o que 

pensarão (Larrosa, 2015:84). Há os dispositivos que fazem falar, ler e escrever em 

uma linguagem de ninguém e a que ninguém se dirige, numa língua neutra, reduzida 

à informação e à comunicação. Há os dispositivos que tornam impossível parar de 

pensar, parar de pensar no que se diz, no que se lê e no que se escreve, é uma língua 

sem pensamento, sem identidade, é a língua de grupos, de instituições, de coletivos, 

de todos esses lugares onde a fala já está determinada, onde a fala é pré-programada, 

é a língua dos políticos, dos experts, é a língua da opinião, do saber e do poder. Há 

ainda os dispositivos responsáveis por construir e manter os lugares e as posições 

seguros e separados, onde a exposição não é possível, nada afeta as pessoas, nada 

as acontece (LARROSA, 2015:91). 

Então Larrosa (2015) pensa que a linguagem se converteu em uma fórmula, 

em uma forma clichê que tem como função separar a nós, separar as pessoas, do real 

e da vida, ofertando em troca uma realidade dissecada, falsificada, inanimada e morta, 

uma realidade também reduzida a uma fórmula clichê (LARROSA, 2015: 106). E aí 

sim, pode-se entender porque a palavra realidade é uma das favoritas de jornalistas, 
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políticos e experts que se dedicam a administrar a vida dos indivíduos e das 

populações como se o real fosse apenas um objeto do saber pertencente aos 

governos e a seus dispositivos de biopolítica, como se o real fosse apenas o que deve 

ser conhecido e governado, uma projeção dos saberes, dos poderes e das vontades 

das pessoas. Larrosa afirma, porém, que a realidade na qual vivemos, a qual nos é 

experimentada e vivenciada, a linguagem não está separada da vida, do real. O real 

não é coisa, e sim acontecimento. O real não é um tema ou um problema, mas sim 

uma questão sempre aberta. O real não é representação ou identidade, e sim 

presença. O real não é o que deveria ser, e sim o que é (LARROSA, 2015: 110-111). 

O autor nos propõe então que não nos ocupemos da natureza, a origem do real, ou a 

origem do conhecimento tido como real, mas sim, que nos ocupemos do que significa 

dizer que algo é válido como real. 

A pedagogia, para Larrosa é esse conjunto de discursos mais ou menos 

especializados que serve para nomear o que há, o que acontece ou o que nos 

acontece em uma série de ambientes vitais ou existenciais determinados, os 

ambientes relacionados à educação. Esses discursos não surpreendem, não 

comovem ou, ainda menos, ferem a legitimidade do real. O que, às vezes, pode 

acontecer com as artes em geral. Ou ao menos com certas artes. É como se o escritor, 

o artista, o cineasta ou o filósofo fossem capazes de ter relações com o real onde o 

real está cheio de realidade. Para Larrosa isso se dá assim porque nem o escritor, 

nem o artista, nem o cineasta ou o filósofo estão preocupados com o que os discursos 

pedagógicos chamam de “conhecimento do real” ou “diagnóstico do real” ou tampouco 

com a “transformação do real”. Larrosa então defende que, se o que está chamando 

de pedagogia não é capaz de ofertar coisas que sejam válidas como reais e se não 

contribui para a desrealização do real e sua correlativa desvitalização da vida, 

precisamos então problematizar nossas formas de olhar, de dizer e de pensar o 

educativo, nossas formas de habitar esses espaços, não só de estar neles. Larrosa 

alerta que é necessário nos colocarmos no caminho de olhar de outro modo, de dizer 

de outro modo e a pensar de outro modo. “Para que esse modo de olhar, de dizer e 

de pensar nos faça encontrar talvez uma realidade que mereça esse nome e na qual 

nos sintamos viver” (LARROSA, 2015:110) 

Pedagogos fazem cara de experts, de políticos e de funcionários. São os 

professores que vivem encurralados nos espaços universitários, ou seja, colocados a 
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serviço do Governo e completamente mercantilizados (LARROSA, 2015). Escrever e 

ler se converteram em práticas espúrias e mercenárias, orientadas à produção de 

textos direcionados sobretudo aos comitês de avaliação e aos organismos 

financiadores de projetos de pesquisa (LARROSA, 2015:121). Inclusive a 

“experiência” se converteu em tema acadêmico de pesquisa, em disciplina acadêmica. 

As formas institucionalizadas de escrever expulsam alunos e professores dos locais 

da educação porque eles têm língua, porque pensam o que dizem e não se acomodam 

às formas coletivas e gregárias de trabalho que são impostas nos redutos da 

educação institucional. Não há, para Larrosa, a necessidade de escrever e de produzir 

nos locais de institucionalização. Se não somos capazes de fazê-lo bem, mais vale 

não fazê-lo, dada a sua não necessidade. Para os professores, deveria bastar ler e 

transmitir o que é lido, o que já não é tarefa pequena. “Deveria bastar dar a ler. Como 

naqueles tempos remotos nos quais ainda se estudava” (LARROSA, 2015:122) 

Essa relação entre a língua e a vida, entre a língua e a realidade, para Larrosa, 

foi já tutelada pelos poetas, pelas pessoas que ainda são capazes de prestar atenção 

ao que a língua tem de poético, ao que a vida tem de interminável e ao que a realidade 

tem de incompreensível (LARROSA, 2015:122). 
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2.4 Ler, Escrever e Pensar em Educação 

Larrosa pensa as formas de educação, as formas nas quais a educação, os 

pensamentos e pensadores de educação, se materializaram na prática, no real, no 

cotidiano. O mal-estar, o emburrecimento, o caos intelectual, a ausência de 

linguagens com conteúdo gerados pela educação ciência/técnica, teoria/prática, 

mostra como estamos/somos/fomos escolarizados e todas nossas produções vitais (a 

forma como pensamos, lemos, escrevemos, viajamos, pesquisamos, nos 

apaixonamos, ...) são/estão/foram escolarizadas. 

Todos nós que habitamos a universidade somos produtos de textos escolares 

e de leituras escolarizadas. Aprendemos que textos bons são aqueles que sabem, 

aqueles que explicam, aqueles que opinam, aqueles que persuadem e aqueles que 

doutrinam. Aprendemos que nós, pesquisadores, cientistas, não devemos ter tempo, 

não devemos interromper as leituras das nossas pesquisas com os textos que 

simplesmente dizem coisas, com os textos que não estão preocupados em ensinar 

lições. 

Os contextos marcam as leituras e uma Faculdade de Educação é 

precisamente o lugar onde se produzem e reproduzem sistematicamente as lógicas 

escolares (LARROSA, 2015:132-133). A universidade que surge, a universidade do 

capitalismo globalizado, surge cada vez mais escolarizada e escolarizante, tornando 

impossível, por mais modesto e insignificante que seja, o movimento de ir contra o 

curso ordinário das coisas (LARROSA, 2015:133). Essa universidade vem mudando 

a forma de ser professor, a forma de ser aluno e a forma de organizar as disciplinas. 

As velhas formas da educação não são satisfatórias, e essas novas ainda menos 

(LARROSA, 2015:127). Propor novas formas de ser professor, de ser aluno e de 

organizar as disciplinas seriam ações que não iriam contra o curso ordinário das 

coisas. Justamente o contrário, é precisamente o que a universidade que surge espera 

de todos nós, alunos e professores (LARROSA, 2015:128). 

Portanto, a pergunta a qual nos debruçaremos, agora, com Larrosa, não é 

como desescolarizar, mais sim, se ainda vale a pena “des-alunizar” os alunos, “des-

prefessionalizar” os professores e “des-disciplinar” as disciplinas. 
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Os alunos universitários, com seus cadernos, livros e anotações, estão 

permanentemente ocupados, preocupados com as avaliações e com o cumprimento 

da carga-horária. Suas formas de fazer, de dizer e de pensar são um produto da lógica 

escolar (LARROSA, 2015:133). Sua relação com os livros e com o mundo foi 

completamente escolarizada. O mundo, para esses alunos, assim como para esses 

professores e para essa nova universidade que surge, o mundo, o que poderia ser 

chamado de real, foi convertido em objeto dos saberes e das práticas e que, na 

universidade, se apresenta perfeitamente ordenado, determinado, classificado e 

definido, convertido em uma disciplina, em uma matéria de estudos, em uma série de 

objetos dispostos para a investigação e a intervenção. Por isso, quando alunos e 

professores falam, não são eles os que falam. Quando a linguagem do saber é falada, 

o que fala são os mecanismos do aturdimento explicador e opinante, que convertem 

uns em explicados e outros em explicadores. 

A palavra escolarizada perde sua força, sua capacidade de dizer alguma 

coisa. Como essa força também é perdida pelo mundo escolarizado e a vida 

escolarizada. Por isso, trata-se de inventar formas de disciplinar as disciplinas, de 

desescolarizar as palavras, os textos, as formas de ler e de escrever, as formas de 

conversar, para que possam recuperar sua potência de vida (LARROSA, 2015:134-

135). Para isso, faz-se necessário então, inventar novas formas de desescolarizar os 

alunos, de desalunizá-los, e de desescolarizarmos a nós mesmos, de 

desprofessorizar os professores, para que outras relações com a linguagem, com o 

mundo e com nós mesmos possam ser construídas (LARROSA, 2015:135). O que 

Larrosa faz, portanto, é pensar em outras formas de entender a leitura, a escrita e a 

conversação, levando a sério a potência de certas linguagens e sobretudo de certas 

formas de relação com a linguagem para ampliar as formas de experiência, para 

modificar as relações com o mundo, com os outros e com nós mesmos, para alcançar, 

ainda que por um momento, outros umbrais de consciência, para impulsionar a vida 

(LARROSA, 2015:149). 

Para Larrosa essas novas relações com a linguagem podem acontecer a partir 

da subjetivação dos lugares de palavra, a partir do pensamento. Para o autor, assim 

como para Gilles Deleuze, o que se opõe ao pensamento é a estupidez. Assim um 

não pensamento não seria uma ausência de pensamento, mas sim uma estupidez. O 

pensamento estúpido para os autores é o pensamento do reino dos valores 
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mesquinhos ou do poder de uma ordem estabelecida. O pensamento estúpido não é 

coisa do passado, ou dos outros, ou dos que não sabem pensar como nós, pelo 

contrário, o pensamento estúpido é coisa nossa, é algo que acontece quase que 

naturalmente como resultado da mesquinhez da nossa vontade de viver e da nossa 

própria sujeição às ordens estabelecidas (LARROSA: 2015:135). 

Alunos e professores estão emburrecidos. O mecanismo do emburrecimento 

explicador e do emburrecimento opinante atua sobre todos nós. Alunos e professores 

são produtos das lógicas escolares e escolarizadoras. Desescolarizar as palavras e 

desalunizar os alunos implica, indissoluvelmente, em desprofessorar os professores. 

Não pode haver profissionais, nem técnicos, nem experts da emancipação. Somente 

os indivíduos emancipados podem emancipar outros, somente quem luta contra seu 

próprio emburrecimento pode fazer alguma coisa contra o emburrecimento das outras 

pessoas (LARROSA, 2015:136). As pessoas que lutam contra seu próprio 

emburrecimento, que buscam desescolarizar suas palavras, suas formas de pensar, 

de falar, de ler, de escrever e de conversar, entendem que pensar não é uma 

competência especializada, cuja aprendizagem pode ser avaliada. Por isso, apenas 

pessoas (alunos e professores) desescolarizadas, ou nunca escolarizadas, 

materializam disciplinas desescolarizantes. 

 

“Isso que estou chamando de pensamento tem a forma do acontecimento, 

do talvez, e sua possibilidade depende da iniciativa, da invenção e do risco dos que, 

em qualquer lugar e em qualquer circunstância, se atrevem a ir contra o curso 

ordinário das coisas. E na universidade essa possibilidade nunca garantida depende 

de nossa capacidade, individual ou coletiva, de abrir um espaço heterogêneo 

(heterológico) tanto das lógicas da funcionalidade social quanto das lógicas de 

emburrecimento escolar”. (LARROSA, 2015:148) 

 

O espaço da leitura, da escrita e da conversação é um interior. Trata-se de 

um espaço que não existe e sim que se abre, que não tem outra consistência que a 

inconsistência sempre efêmera e nunca garantida de seu próprio acontecer, um 

espaço cuja única forma de existência é a de dar lugar ao que não tem um lugar 

concreto, definido, delimitado, determinado. É um lugar que se abre à leitura, à escrita 

e à conversação. Trata-se de um espaço daquilo que não tem local, mas que pode 

acontecer em qualquer local. Mas, na universidade que existe e na universidade que 
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vem, esse é um espaço que tem que ser aberto, já que os mecanismos do 

emburrecimento explicador e opinante impossibilitaram sua abertura (LARROSA, 

2015:163). Nesse espaço que é aberto, nesse “interior sem móveis” (LARROSA, 

2015:166) nós nos apresentamos unicamente como seres de palavra, somos capazes 

de ler, ler por nós mesmos, sem o mestre explicador, somos capazes de escrever, 

escrever por nós mesmos, com nossas próprias palavras e somos capazes de 

conversar, conversar sobre o que lemos, sobre o que escrevemos, sobre o que nos 

acontece ao ler e ao escrever, sobre o que pensamos. Nesse espaço o que 

compartilhamos é a linguagem, nossa capacidade comum de falar e de entender, de 

dizer e de deixar-nos dizer. Mas na linguagem, ao mesmo tempo em que podemos 

ser iguais e livres, podemos nos encontrar desiguais e submissos. A igualdade e a 

liberdade estão implicadas no ato de dizer as palavras e de deixar-se dizer 

heterogeneamente. A desigualdade e a submissão estão na transmissão de saberes, 

na explicação, no doutrinamento, no dar lições (LARROSA, 2015:166). 

 

“Além disso, como ser de palavra, cada um é qualquer um: fala como 

qualquer um e se dirige a qualquer um. A igualdade não entende de identidades 

nem de posições, nem de nomes comuns nem de nomes próprios, e somente o é 

de qualquer um com qualquer um. Mas, qualquer um é sempre único, este e nenhum 

outro, uma singularidade qualquer ou um qualquer que só se enuncia em singular, 

na fugaz colocação em palavra de sua relação com algo que não é ele (ao que lê, 

ao que escreve, ao que diz, ao que pensa) ”. (LARROSA, 2015:167) 

 

No ensino universitário está ocorrendo uma abolição do texto. Está em trânsito 

a abolição dos textos que constituem o comum, o que se tem em comum e que, ao 

mesmo tempo, é assunto de cada um. O texto que é compartilhado e repartido mas 

que não pertence a ninguém. O texto que estabelece uma relação e abre uma 

distância. Os textos que existem em sala de aula são textos informativos, explicadores 

e doutrinadores. O texto em abolição, o texto que nos falta e faz falta, é o texto que 

diz, o texto que expressa em palavras o que é visto, o texto que sente, o texto que 

pensa, o texto que comunica a seus iguais, a todos aqueles que também são capazes 

de ver, de sentir e de pensar. 
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3 PARTE II: UMA AUSÊNCIA DE LINGUAGEM 

“Há uma tentativa em andamento para livrar a 

linguagem de sua incômoda espessura, uma tentativa 

de apagar das palavras todo o sabor e toda a 

ressonância, a tentativa de impor pela violência uma 

linguagem lisa, sem manchas, sem sombras, sem 

rugas, sem corpo, a língua dos deslinguados, uma 

língua sem outro na qual ninguém escuta a si mesmo 

quando fala, uma língua despovoada”. 

 

José Luis Pardo5 

  

Se até o presente momento nesta narrativa fiz uso das vozes, dos 

pensamentos, das experiências, das leituras, das visões, dos pontos de vista, das 

preferências, das escolhas, das leituras, das paixões e das angustias de outras 

pessoas, de outras pessoas cujas vozes julgo mais coerentes e claras do que a minha, 

agora, ou, a partir de agora, usarei a minha voz, as minhas paixões, as minhas 

angústias, o meu ponto de vista e as minhas experiências. Minha voz, minha 

linguagem, a expressão de quem sou e de como penso através de palavras que são 

de minha autoria, ainda cambaleia, como uma criança que começa a aprender a 

andar. Não sou poetisa, da literatura e das demais artes sou mera apreciadora, de 

modo que desobrigo-me de toda e qualquer expectativa e demasiadas exigências que 

possam ocorrer nessa parte do texto. Quero que o leitor caminhe comigo para que, 

juntos, possamos conversar e nos conhecer, para que possamos nos re-conhecer e 

construir nossa própria linguagem. 

 

                                                 
5 Professor do Departamento de Filosofia, Universidade Complutense de Madrid. 
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3.1 2.1 A Construção de uma Autora sem Voz 

Em quatro semestres de estágio obrigatório das disciplinas de Pesquisa e 

Prática de Ensino em Ciências Sociais vi, ouvi e vivi muitas situações críticas que, a 

meu ver, representam o período atual da educação pública no estado do Rio de 

Janeiro. Não desejo fazer desse trabalho um diário de campo onde todas as cenas 

são descritas e refletidas. Não desejo despejar no leitor o dilaceramento dessas 

vivências. Mas, relatar alguma dessas experiências é uma das demandas que regem 

os princípios deste trabalho. Então, relatarei uma situação particular que muito me 

marcou e muito materializa a Escola, a Universidade, a Educação e a Pedagogia que 

são construídas na terceira pessoa, que são de ninguém e a ninguém direcionadas, 

que sofrem a doença da mercantilização, que não possuem voz, que estão sempre 

ocupadas com as avaliações, com o tempo, com os diplomas, que não sabe ler, não 

sabe pensar, não sabem falar, não sabem escrever, ou seja, é essa educação sem 

linguagem que nunca será um “interior sem móveis”, porque está conexa ao “mestre 

explicador”. 

Em 2015, nós, os estagiários da disciplina de sociologia da Professora Ana6, 

estávamos todos conversando na sala dos professores durante o intervalo do turno 

da tarde, quando entra a professora de inglês e começa a conversar com a professora 

de sociologia. A professora de inglês relata, para todos ouvirem, que estava 

planejando levar determinada turma do segundo ano do ensino médio para um 

restaurante australiano que faz visitas guiadas em inglês contando uma pouco da 

história e das tradições australianas. A professora levaria toda a turma exceto um 

aluno. A professora de inglês, na conversa com a professora de sociologia, justificou 

a exclusão desse determinado aluno da atividade extra-escolar por ser “bagunceiro”, 

inquieto, por tirar a atenção dos demais alunos, por ser agitado, por interromper a 

professora e por não fazer o que lhe é pedido. Nas aulas da professora de sociologia 

esse aluno não apresenta as características expostas pela professora de inglês. 

Agitado como todo adolescente da sua idade, curioso, vivo, participativo, ativo, 

interessado, esse aluno expressa quem é, não quem as professoras desejam que 

                                                 
6 Os nomes aqui citados são fictícios. Optei por essa medida para preservar as identidades e 

as vivências das pessoas mencionadas 
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fosse. Esse aluno expressa as suas linguagens, esse aluno não se permitiu cercear 

pela educação bancária, sem linguagem, sem experiência, sem texto, sem contexto, 

sem vida, vazia, a educação de ninguém, a educação na terceira pessoa onde 

ninguém fala para ninguém. Esse aluno tem uma trajetória e a carrega para onde for. 

Esse aluno, ainda que inconscientemente, entende que ser quem se é, é carregar-se 

para onde for. 

A escola, ou esta escola com estes professores, não está preparada para 

ensinar pessoas. Essa escola e esses professores aprenderam que alunos são 

esponjas sugadoras de informações. Essa escola e esses professores estão 

emburrecidos, embebidos pelas preocupações da lógica escolar. 

Por muitos anos essa escola ensinou-me que linguagem era o que estava 

escrito nos livros e podia ser lido e compreendido por qualquer um. Por muitos anos, 

linguagem, ou, a linguagem “correta”, era aquela que apresentava coesão e 

coerência, tinha um começo, um meio e fim, um arranjo coordenado de palavras. Por 

muitos anos aprendi que linguagem eram as palavras que se juntavam de forma 

cognoscível. E como foi isso que aprendi, foi isso também que reproduzi, ou pelo 

menos, foi isso que tentei reproduzir. Nunca de forma “boa” o suficiente, minhas 

palavras, escritas e faladas, nunca atingiam a completude que meus mestres7 

demandavam. Minhas palavras se juntavam em frases que não necessariamente 

tinham começo, meio e fim. Minhas palavras se juntavam em frases que não 

necessariamente expressavam conteúdos, saberes, conhecimentos, cognitividade. 

Minhas palavras se juntavam em frases que, ao tentarem reproduzir vozes alheias e 

alhures, silenciavam a mim. As escolas me ensinaram que o que eu penso não é 

relevante e quem sou não é importante de ser conhecido. As escolas vanesceram um 

início de voz, uma identidade que começava a se construir. 

Cresci, estudei e me formei nessa escola escolarizada. Aprendi a escolarizar 

o mundo. Aprendi que preciso estar informada a todo momento, aprendi que existe 

um tempo certo para cursar e concluir uma graduação e uma pós-graduação. Aprendi 

que escrever bem é escrever na terceira pessoa e sobre os assuntos do mundo. 

Aprendi que falar a partir de mim mesma é errado, não é científico, não tem 

legitimidade, não tem valor. Aprendi que ter identidade, nas ciências, é ter seu 

                                                 
7 Referência a obra de Rancière, “O Mestre Ignorante”. 
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sobrenome reconhecido. Aprendi que é mais importante saber todas as teorias de 

todos os autores renomados do que escutar os alunos e construir algo importante para 

eles em sala de aula. Aprendi que a vida individual não importa, não tem valor, o que 

é valorizado são as coisas importantes que as pessoas fazem e colocam no mundo. 

Aprendi que ser aluno é ser sempre ouvinte e nunca ter voz. Aprendi que quem tem 

voz, quem tem legitimidade para falar e ser ouvido são os cientistas, os experts, os 

senhores professores doutores. E por tudo isso que aprendi e continuo aprendendo 

na graduação, para mim, produzir minhas próprias palavras com minha própria 

linguagem é muito difícil. Assim como aquele aluno excluído da atividade de inglês, 

eu me sinto sufocada por essa educação, com esses professores. 
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3.2 2.2 A Reprodução de Autores sem Voz 

Ainda sem uma linguagem consciente, autogerida, determinada e lúcida, 

nesta parte do texto desenvolverei o argumento de Bernard Lahire (2001) sobre a 

introdução da linguagem nas escolas. Faço isso por acreditar que o autor contempla 

o que penso como lógica de produção e reprodução dos valores escolares e 

escolarizantes, como os mecanismos escolares de legitimação de uma determinada 

linguagem que se produz e se reproduz nos corpos nos alunos escolarizados, como 

um tipo de linguagem é capaz de execrar as linguagens individuais com as quais os 

alunos adentram a vida escolar, mas sem as quais continuam a viver. Lahire (2001) 

consegue exprimir a lógica de reprodução de autores sem voz na prática cotidiana do 

doutrinamento escolar.   

      A escola, como universo socializante, é onde inicia-se o aprendizado da 

linguagem, é onde crianças aprendem a falar uma língua. Na escola, linguagem não 

é forma de auto expressão das crianças, não é a forma de autoexpressão das suas 

individualidades. Na escola, a linguagem, ou as linguagens, são traduzidas como 

falas, como uma forma de falar através de palavras que constituem uma língua. A 

escola insere nas crianças um universo linguístico estruturado que não se relaciona 

com o processo de interiorização, pela criança, de esquemas de interação verbal ou 

com as funções sociais das palavras. (LAHIRE, 2001:134) 

       A relação que a escola constrói com a linguagem é “uma relação reflexiva, 

distanciada, que permite tratar a linguagem como um objeto, disseca-la, analisa-la, 

manipula-la em todos os sentidos possíveis e fazer descobrir as suas regras de 

estruturação interna” (LAHIRE, 2001:134). A escola torna consciente, na e para  

criança, a linguagem, o uso da linguagem, de forma que a linguagem passa a ser 

entendida na sua materialidade, no seu regulamento próprio, nas suas leis de 

funcionamento. 

           Dessa forma, a escola diz respeito a uma língua e não a uma 

linguagem. 

“Uma língua, isto é, um sistema de signos que constitui uma abstração 

resgatada penosamente por meio de processos cognitivos bem determinados: e 

exatamente com isso que os alunos são confrontados na escola. Esta língua é 

objetificada, materializada nos dicionários, nos livros de ortografia, de gramática, de 
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leitura, etc. Ela é o fruto de um longo trabalho histórico que a torna possível. E 

primeiramente o resultado da lenta invenção da escrita alfabética. Mas, uma vez 

mais, a escola encerra aqui um instrumento que já não é percebido como um 

instrumento cultural um pouco curioso, mas como o objeto banal, natural”. (LAHIRE, 

2001:135) 

 

A palavra, a escrita alfabética, foi resultado de análises e erudições sobre as 

primeiras escritas que hoje nomeamos ideográficas, pictográficas ou logossilábicas, 

de forma que, o que chamamos de palavra não preexistiu a escrita (LAHIRE, 

2001:135). A partir dessas primeiras formas de escrita, a palavra passou a ser 

pensada através das categorias pelas quais a escrita possibilitou-a existir. “Antes da 

escrita, não havia palavras, não havia sílabas, não havia frases…, mas usos variados 

da linguagem que não têm possibilidades de exercer influência sobre esta enquanto 

tal. O meio desaparece em proveito dos fins (diversos) que ela preenche” (LAHIRE, 

2001:136) 

Quando é objetivada a linguagem, quando é transformada em língua, quando 

corresponde a dupla abstração do contexto de enunciação e do contexto do 

enunciado, ela pode ser arrumada, agrupada e classificada, tendo início a ciência da 

linguagem. A unidade gráfica da sílaba é transferida pela letra. São possíveis de 

serem utilizadas novas ordens de classificação, gramatica, semântica, fonológia… 

Essa é a realidade oculta da palavra, é a inversão da história, é crer que a 

palavra foi concebida antes da escrita, é nossa classificação da escrita como uma 

dupla da fala, da palavra como semelhança a escrita. É essa realidade oculta que 

constitui o objeto de um ensino pertencente ao universo escolar, é essa realidade 

oculta de correspondência entre linguagem, fala, palavra e escrita que constitui a 

escolarização, o espaço que não possibilita “tremores” à vida, objetificando as 

linguagens. 

“Quer se trate da realidade fonológica ou da realidade gramatical, os 

alunos não se servem verdadeiramente da linguagem em situações ordinárias em 

que ela tem sempre uma função social, mas manipulam, deslocam, transformam, 

analisam, agrupam os elementos da linguagem para experimentar a existência de 

um sistema de signos” (LAHIRE, 2001:137) 

 

Na escola, na educação, o aluno aprende a construir, a destruir, a reconstruir, 

a combinar, a transformar e a listar palavras segundo princípios de arrumação, 
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segundo os distintos paradigmas elaborados pelas ciências das palavras. A cultura 

escrita, na escola, é o lugar que sistematiza a consciência sobre a linguagem através 

de um permanente trabalho: por meio de exercícios, questões, reflexões e correções 

incessantes. Também a escola é o lugar que rompe com as práticas da linguagem 

“espontânea”, “ordinária”, particular, individual (LAHIRE, 2001:139). 

 

“Por observar durante muito tempo reações de alunos em crise face à 

vontade pedagógica de os fazer penetrar nesse sistema de signos que a língua 

representa, podemos chegar a duvidar das teorias linguísticas formalistas e 

estruturais do sistema linguístico” (LAHIRE, 2001:140). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A linguagem em demanda em um trabalho como esse de conclusão de curso 

- a linguagem científica de palavras escritas que ilustrem racionalmente um contexto 

estudado -, delimitam-me de trazer à linguagem as experiências que tive ao longo da 

minha construção individual, além de assinalar uma ausência de capacidades, 

artísticas e racionais. Por ter sido cerceada, no decorrer da minha formação, pela 

estrutura da razão científica positivista, e ainda carecer de suas habilidades, optei por 

fazer uso da linguagem e das palavras de Jorge Larrosa para expressar o caráter 

fundamental das experiências e dos cantos de experiência na construção dos seres, 

sobretudo na pedagogia, na formação escolar de pessoas. 

Essa linguagem, esse saber, essa ciência, essa forma de fazer e conhecer, 

colocaram-me nesse lugar: o lugar do despreparo, do não-saber, do desconhecer, do 

duvidar de mim mesma. A linguagem cientifica, legitimada e dominante, diz que 

preciso saber escrever, ler e pensar com e através de seus códigos. Mas isso não dá, 

isso não me cabe, isso não me contempla, isso não me representa. O esforço de 

produzir essas páginas só foi possível pela tentativa de preenchê-las de mim mesma, 

ou de palavras de pessoas que a mim me caibam, a mim me contemplem, a mim me 

representem. Portanto, converso com pessoas que buscam espaço para uma 

linguagem onde possam habitar conversas, onde as trocas de experiências sejam 

possíveis e repletas de realidade, das realidades das pessoas. 

Essas páginas tornaram-se por isso um diálogo interior guiado por pessoas 

que compreendem a necessidade de autoexpressão dos autores. Esse diálogo tenta 

seguir a linguagem da ciência, pré-requisito para sua legitimação. Mas esse diálogo 

nada mais é que uma partilha de leituras e reflexões apaixonadas que buscam a 

compartilha de uma linguagem que permita a expressão dos nossos incômodos, 

ausências e dúvidas.  

Se estas palavras, ou melhor, se o discurso aqui desenvolvido não for 

‘científico’ o suficiente, ‘inteligente’ o suficiente, ‘opinador’ o suficiente, 

‘engrandecedor’ o suficiente, ‘ilustrado’ o suficiente, ‘nobre’ o suficiente (e poderia ficar 

aqui páginas a fio elencando os adjetivos preferidos da linguagem da academia e dos 

acadêmicos), é porque as palavras que me ensinaram não fazem mais sentido para 
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mim. Estão vazias, se esvaziaram. A estupidez do meu processo de escolarização 

fez-me estúpida, ou, nas palavras de Samuel Beckett, “Uso as palavras que me 

ensinaste. Se não querem dizer nada, ensine-me outras. Ou deixe-me calar”8. 

Entendo que para ser autora, para ter autoria nessas palavras, tinha que 

escrever minhas próprias palavras, mas a mim não me cabe. Encontro-me emudecida, 

calada, silenciada, minha voz não tem som, minha linguagem não tem palavras, ou 

melhor, minha linguagem não cabe nessas palavras. E por mais que tente desvendar 

que linguagem é essa, ela se recusa a revelar-se a mim. Não porque queira me punir 

ou vingar-se por nunca, eu, ter prestado muita atenção a ela. Não. Ela não quer se 

revelar à olhares que a cercearão. Ela deseja preservar-se, proteger-se, resguardar-

se. Seu tempo é o amadurecimento da sua autora. Ela preserva-se para quando, 

finalmente, for exposta, ter sua autora capaz de defende-la. Se hoje se apresenta 

confusa, enunciadora de muitas palavras de autoria alheia, é porque constrói, lapida, 

esculpe sua porta voz. Se o tempo das ciências, das escolas, das universidades, das 

produções de conhecimento, das legitimações e diplomações não respeitam o tempo 

dela, ela vocifera como Gaia em protesto, com palavras vazias, despovoadas, ocas, 

fingidas, infrutíferas. Ela reproduz o que aprendeu com as ciências, “dai a César o que 

é de César”. Reciprocidade é o que faz até seu tempo chegar. 

Como pode então a vida tremer nesse cenário de opressão, repressão e 

supressão construída pela educação da ciência/técnica e da teoria/prática? A resposta 

é simples, a vida não pode tremer em tais circunstâncias. Por mais que cientistas 

experts tentem criar métodos e alternativas a burocratização da educação, só 

enraízam na lógica bancária. A bibliografia e a vida me apontam uma única 

possibilidade, a criação de um novo paradigma. Um paradigma onde as experiências 

sejam legítimas e legitimadas, um paradigma aberto, um paradigma que reconheça 

silêncios, vazios, ausências, sentimentos, sensibilidades, paixões, um paradigma que 

possibilite cada e todas as vozes a cantar suas identidades, seus pensamentos e seus 

sentimentos. Um paradigma aberto as liberdades individuais. 

                                                 
8 BECKETT, S. Fin de partida. Barcelona: Institut del Teatre, 1990, p.57. 
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