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Tecendo a manhã: 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o Lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.  

 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no todo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, todo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão 

 

João Cabral de Melo Neto 



 8 

 

 

RESUMO 

Este trabalho é um estudo sobre o pensamento pedagógico do filósofo e educador 
espanhol Jorge Larrosa que visa analisar a aproximação entre educação e literatura 
para propor uma redefinição da linguagem pedagógica. Neste apresentamos 
questionamentos relacionados aos esgotamentos dos discursos mais efetivos no 
campo educacional e partimos para visualizar a proposta de Larrosa tomando como 
base o saber literário. Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa 
teórica analisando a literatura pedagógica publicada pelo autor e apontando 
contribuições filosóficas dos autores com quem mantém diálogo ao longo do texto, 
em específico as orientações que apreende de Nietzsche para pensar a formação. 
Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro, discutimos as 
questões sobre a modernidade e a crise dos discursos emancipatórios modernos e 
definimos como Larrosa parte deste momento de ruptura para estabelecer uma 
crítica educacional e, ao mesmo tempo, apresentar uma proposição formativa. Ainda 
discutimos questões sobre a linguagem, linguagem literária, literatura e formação. 
Em seguida, nos dedicamos à análise da obra de Larrosa, abordando na segunda 
parte a relação de temas educativos com a filosofia de Nietzsche; depois debatemos 
o caráter da linguagem e a concepção apresentada por Larrosa para, por fim, 
discutir a inter-relação entre literatura, experiência e formação. Enfim, discutimos em 
que sentido podemos falar da redefinição da linguagem e da pedagogia partindo das 
contribuições de Jorge Larrosa.          

 

Palavras-chave: Jorge Larrosa, literatura, linguagem, experiência, formação  
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ABSTRACT 

This work is a study about pedagogy thought from philosophy and educator spanish 
Jorge Larrosa whose objective is analyse the approximation between education and 
literary in order to understand a redefinition of pedagogy language. We will present 
questions in rapport to discours more effectives in educational field, and outline the 
Larrosa’s proposition by literary knowlodge. To realize it, we made a theory research 
to analyse pedagogies books published by his author, pointed his philosophies 
contributions, and others authors with him talk aboult it. Specify, Larrosa speak 
aboult educations conceptions from Nietzsche’s thought. This master’s degree work 
is divided into four moments. First, we are going to present questions aboult moderns 
and crises discours, and as Larrosa use it to estabilish his critics arguments and 
proposition in educacional field. In addition to, we can add in this moment questions 
aboult language, literary language, and formation. Second, we will analyse Larrosa’s 
book of his study from Niezsche. After that, we will give attention his conceptions and 
caracter of language to talk aboult literary and experince relation. Then, we can put 
emphasis it in redefinition language and pedagogy from Jorge Larrosa’s 
contrubutions.            

  

Keywords: Jorge Larrosa, Literary, language, experience, formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 10 

 

CAPÍTULO I  -  Modernidade, linguagem, linguagem literária e formação ................... 20 

 1.1 Modernidade: partindo do anúncio da crise ..................... 21 

 1.2 A linguagem, os lingüistas e os jogos de linguagem......... 25 

 1.3 A linguagem literária e literatura ....................................... 32 

 1.4 Da relação entre literatura e formação .............................. 41 

 

Capítulo II - Sobre Nietzsche e a Educação segundo Larrosa................................. 46 

 2.1 Notas introdutórias ........................................................... 47 

 2.2 A leitura, o desconhecido, além da hermenêutica ............ 48 

 2.3 A formação: para além da bildung..................................... 54 

 2.4 O sujeito: para além da liberdade ..................................... 59 

 

CAPÍTULO III - Linguagem e a renovação da linguagem: sobre os ensaios babélicos 64 

 3.1 Iniciando ........................................................................... 65 

 3.2 Sobre os “ensaios babélicos” ........................................... 66 

 3.3 Sobre a renovação da linguagem .................................... 73 

 

CAPÍTULO IV - Experiência, literatura e formação ....................................................... 75 

 4.1 A leitura e a formação em Larrosa................................... 76 

 4.2 A novela pedagógica e pedagogização da novela ......... 79 

 

Considerações Finais .............................. ................................................................. 83 

REFERÊNCIAS BIBIOGÁFICAS ......................................................................................... 88 

 



 11 

Introdução 

 

 Atualmente, temos percebido a constante recorrência de abordagens 

pedagógicas a textos literários que têm por finalidade alcançar objetivos educativos 

ou instrutivos. Em algumas delas, o uso do texto literário se faz com a finalidade de 

assimilar um conteúdo, o qual em geral não pertence imediatamente à literatura, 

mas aos conteúdos dos conhecimentos a serem socializados nas práticas escolares. 

Assim, notam-se textos literários utilizados para a aprendizagem das ciências 

(matemática ou ciências da vida e da terra), da língua portuguesa, da história etc, ou 

seja, nestes casos a finalidade da literatura é instrucional.  

Outra recorrência do uso dos textos literários tem sido feito em cursos de 

formação de professores, pois não constitui uma novidade a utilização de memoriais 

como instrumento de avaliação e formação de professores nos dias atuais.  Além 

destes, nos últimos anos temos notado o uso dos textos literários como proposta de 

pesquisa e de formação no campo da educação. Notadamente, a entrada das 

abordagens autobiográficas no campo da formação de professores tem sido a forma 

pela qual os pesquisadores têm incentivado professores e outros sujeitos da 

educação a contarem suas narrativas e as utilizarem como experiências formativas.  

Estes exemplos mostram que os campos da educação e da formação já 

convivem com a aproximação a textos literários, no entanto e do mesmo modo que 

isto acontece, não percebemos muitas reflexões sobre a relação entre formação e 

literatura.  

Larrosa (2004d), afirma que o campo da educação tem convivido com o 

esgotamento dos discursos mais efetivos na história do pensamento pedagógico 

recente, ou seja, tem sido comum aceitar as influências de uma forma de falar de 

educação e ou formação tomando como base os discursos oriundos dos diversos 

saberes correlatos ao campo da educação, tais como a psicologia, a sociologia, a 

política etc. Para ele, estes discursos são linguagens da educação, pois são formas 

de falar sobre os problemas da educação e de como se apresenta uma proposta de 

formação. Por exemplo, quando a preocupação no campo da educação é com o 
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desenvolvimento da criança, a ciência que tem oferecido a linguagem mais 

apropriada para esta problematização tem sido a psicologia, mas se questionamos 

os problemas relacionados às condições objetivas de ensino, a linguagem mais 

adequada advém da política ou da crítica sociológica em educação.  

Deste modo, Larrosa vê a aproximação da formação com a literatura como 

uma linguagem que oferece à educação uma nova forma de falar sobre seus 

problemas, mas também como potencializadora de experiências formativas.        

No entanto, em que interessa o discurso literário? De início, o que nos 

interessa é que este redirecionamento não é apenas inserir a literatura como 

instrumento que sirva a uma finalidade instrutiva, seguindo o interesse em submetê-

la à aplicação de conteúdos sistematizados em saberes específicos. Entretanto, a 

problemática está em compreender como a linguagem pedagógica se apropria da 

literatura para a sua redefinição, ou seja, de que modo possamos falar de nossa 

formação tomando como base o saber literário.  

A literatura, assim como a pedagogia, não possui uma definição a priori. 

Alguns a compreendem apenas como uma linguagem imaginativa, outros como uma 

linguagem bem elaborada, outros a define como um produto cultural que surge com 

a própria civilização ocidental, pelo fato de que textos literários configuram os 

primeiros indícios da existência histórica desta civilização. Para Gonçalves Filho, a 

literatura é conhecimento produzido historicamente além de ocupar, na prática 

cultural, um lugar de privilégio como exercício de liberdade, de inquietação e de 

perplexidade. Ele ainda afirma que “... a literatura não só se nos oferece como objeto 

de conhecimento ou, como na prática pedagógica, como uma estratégia aberta para 

educar o homem, ela também se nos oferece como objeto de interrogação, de 

dúvida e de pesquisa”. (GONÇALVES FILHO, 2000, p. 13-14). 

Então, pensar a idéia de uma relação entre a literatura e educação não é 

nada estranho, assim como o discurso pedagógico, por muito tempo, tentou definir e 

ou conhecer o homem através de outros discursos, por que não buscar na literatura 

essa compreensão da formação humana?  
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A obra de arte, de certa forma, defronta-se com uma realidade e seu 

objetivo não é mensurá-la, mas dispor uma consciência de deslumbramento diante 

da realidade, ou seja, parafraseando Gonçalves Filho (2000), o que tem sido 

empobrecedor é que na prática, no meio das instituições acadêmicas, tem-se por 

hábito bem mais o incentivo à formação de leitores de métodos do que leitores de 

obras literárias. 

Diante disso, é que visualizamos a contribuição de Jorge Larrosa, a de 

fazer uma reconfiguração do discurso pedagógico tendo como base a obra literária, 

e não adequá-la a determinados fins. Para ele, a leitura de textos literários possibilita 

fazer uma releitura de si e a escrita procura renovar palavras e expressá-las em 

experiências comuns. A linguagem é algo que faz com que o mundo esteja para nós 

e a leitura deve proporcionar uma conversão do olhar que não seja aquele pautado 

na leitura e linguagem vinculadas ao mundo administrado.  

Portando, este trabalho tem por finalidade estudar a obra de Jorge Larrosa 

para compreender sua contribuição para a redefinição da linguagem pedagógica 

pela literatura. De modo específico, questiona-se: Pode a literatura tomar parte do 

conjunto de saberes da educação como um saber pedagógico? Quais as 

contribuições do pensamento de Larrosa para compreender o saber pedagógico 

pelo saber literário? Qual proposta de redefinição da linguagem pedagógica pela 

literatura é encontrada na obra de Jorge Larrosa? 

Ao ler os trabalhos de Larrosa, deparamo-nos com um paradoxo que 

acompanha o conjunto dos seus trabalhos publicados. Há um forte discurso de 

crítica dirigido à modernidade e a seus projetos de subjetivação que sustenta boa 

parte daquilo que Larrosa se opõe no campo da educação. Este posicionamento é 

claro, aliás, tudo que ele nega é, evidentemente, claro. O mesmo não acontece com 

o que ele propõe. Isto, ao contrário de suas críticas, é tão obscuro e indefinido 

quanto o é a filosofia de Nietzsche, na qual ele se apóia, pois nos parece estranho 

tentar apresentar uma reflexão sobre a formação baseada numa filosofia que intenta 

a desconstrução, ou seja, usando os termos mais próximos de Nietzsche, com uma 

filosofia do martelo. 
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Este paradoxo se expressa em muitos outros ao longo do texto, e, só a 

título de introdução, vamos apresentar algumas de suas formas discursivas para, 

posteriormente, demonstrar esses aspectos no conjunto dos trabalhos selecionados 

para análise. De início, vale o reconhecimento de que sua proposta tem pouca 

utilidade prática. Ao se posicionar de forma a superar o caráter prescritivo dos 

saberes disciplinares, ele julga ser necessário tomar “... o campo pedagógico 

pensando e escrevendo de uma forma que se pretende indisciplinada, insegura e 

imprópria. (LARROSA, 2003, p. 07) 

O autor deixa claro, ao ensaiar suas intenções, qual é o núcleo central de 

suas críticas, que é ao projeto inacabado da modernidade, efetivamente constituído 

no discurso educacional. Com isso, faz suas escusas ao projeto iluminista da bildung 

como projeto de formação. Em sua percepção, esta proposta une a intenção de uma 

personalidade harmônica e unitária sustentada pela idéia de racionalidade moderna 

com a possibilidade de constituição de um mundo habitável e dotado de sentido. Na 

esteira desta proposta, Larrosa acusa que boa parte dos discursos educacionais 

modernos estava fundada em intencionalidades formativas que lançavam propostas 

de subjetividades fixas que davam a forma de constituição do eu. Ao contrário disso, 

Larrosa propõe pensar a formação sem uma forma. Vejamos o que diz:  

A idéia tradicional de formação tem duas faces: formar significa, de um 
lado, dar forma e desenvolver um conjunto de disposições preexistentes. 
Por outro, levar o homem até a ‘conformidade’ em relação a um modelo do 
que é ‘ser humano’ que foi fixado e assegurado antemão. Minha proposta 
seria pensar a formação sem ter uma idéia ‘prescrita’ de seu 
desenvolvimento nem um modelo normativo de sua realização. 
(LARROSA, 2003, p. 12).  

Diante disso, não é difícil perceber que o centro do debate da reflexão 

apresentada por Larrosa anuncia a crise das metanarrativas que dava lógica e 

sustentação aos projetos formativos e é neste ponto no qual ele se localiza para 

tentar invalidar as certezas modernas e se aventurar por caminhos que só consegue 

prognosticar como linguagem. Além disso, é desta forma que ele pretende 

apresentar outro vocabulário ao campo educacional. Por isso, alguns termos são 

utilizados por ele e que já ensaiam este cenário de intenções e ventilado de 

incertezas.  
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Por exemplo, ele se refere a um texto de Peter Handke pelo qual vai 

discutir o sentido das “novelas de formação”. Para se opor ao “aprender a ler” do 

saber formalizado, que propiciam os esquemas de interpretação dos textos já lidos, 

ele sugere o que denomina de “viagem de desaprendizagem” handkeana: “... ao fim 

da qual o mundo aparece aberto e disposto para ser lido de outra maneira” 

(LARROSA, 2003, p. 10). Por isso, ele propõe o ensino e a aprendizagem da leitura 

como abertura ao sujeito da linguagem, e isso significa ao mesmo tempo abertura à 

diferença e à multiplicidade. Assim, introduz a literatura e o que denomina de 

“educação literária” como uma forma de experiência da leitura que venha romper 

com a unicidade de uma educação que ele chamou de dogmática (LARROSA, 2003, 

p. 14), pois se realiza pela mera elaboração do sentido comum.  

Portanto, a obra de Larrosa é permeada pela a intenção de introduzir uma 

nova linguagem para falar de educação e esta redefinição da linguagem se faz notar 

por diversos pares de oposição introduzidos por ele, tais como: educação dogmática 

versus educação literária; continuidade versus descontinuidade; semelhança versus 

diferença; bildung versus formação/sem forma; seriedade versus riso; real versus 

impossível. Diante destes, o que espera o autor é bem menos realizar o projeto 

inacabado da modernidade e, mais que isso, propor uma reflexão que por ele 

mesmo é definida como algo incerto e duvidoso. Para isso, apresenta como forma 

de expressão da criação de si algumas figuras desta possibilidade de criação, tais 

como as figuras do porvir, que são expressões da singularidade do que indicações 

ou orientações de caráter prescritivo. Aqui, na esteira da proposta de reflexão de 

Larrosa, encontramos a pergunta nietzscheana de “como se chega a ser o que é”, e 

é desta forma, como processo de singularização pelo qual cada um encontra uma 

forma do que pode ser o que é.  

Nosso trabalho tem a intenção de caminhar ao lado de Larrosa para tentar 

demonstrar que sua proposta é de início uma expressão da própria condição sócio-

contemporânea de incerteza entre o projeto inacabado da modernidade e uma 

condição pós-moderna que é anunciada, mas ainda pouco definida. Como 

expressão disso, temos notado, na obra de Larrosa, que sua crítica à modernidade é 

mais contundente que sua alternativa de reflexão sobre a formação. Pretendemos 

fazer uma leitura interpretativa do conjunto de seus textos para visualizar como é 
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notável o desdobramento deste paradoxo em sua argumentação. Em seguida, 

estaremos avançando na compreensão que Larrosa vai estabelecendo para as 

noções de linguagem, experiência e formação para que se possa mostrar como ele 

pretende apresentar uma proposta formativa que se afasta ao mesmo tempo em que 

se contrapõe ao mundo administrado e a um discurso pedagógico vinculado a este 

mundo.  

As categorias acima apresentadas são antes oriundas da forma de falar 

sobre pedagogia do próprio autor e a síntese que se fez, neste momento, tem a 

intenção de mostrar que elas são formas que podem nos aproximar do seu discurso, 

para em seguida, discutir como ele compreende a redefinição da linguagem 

pedagógica através da literatura e quais contribuições e relevância deste 

pensamento para as formas de educação na atualidade.  

A noção que conduz o autor a inter-relacionar literatura e formação é a de 

experiência. Tal como em Benjamim, em referência ao texto sobre o narrador em 

Nicolai Lescov, Larrosa se sente incomodado com o excesso de informação 

divulgada pela sociedade massificada do mundo capitalista. Para eles, o 

depauperamento da arte de contar conduz à depreciação também da experiência da 

leitura, que passa a ser previsível e não problematizadora, pois circula de modo a 

atender princípios demandados pelo consumo literário.  

Assim, nosso trabalho deve também apresentar as formas de apropriação 

conceptual para a constituição de uma compreensão de formação. Pressupomos, 

também, que a noção de experiência apresentada por Larrosa, assim como a de 

literatura advêm da preocupação de Walter Benjamim relacionada à atividade de 

narrar. Deveremos mostrar ao longo do trabalho quais as concepções de 

experiência e de literatura no diálogo entre a proposta formativa de Larrosa e a 

crítica de Benjamim. 

A seleção dos trabalhos de Larrosa não segue um recorte temporal, pois 

seus trabalhos são ensaios elaborados com a finalidade de atender a diferentes 

objetivos de publicação e boa parte deles foram trabalhos socializados em 

atividades acadêmicas com a finalidade de discutir o processo formativo. O que fez 

Larrosa, posteriormente, foi editar os textos em forma de livros e submetê-los à 
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publicação. Mais importante que o recorte temporal é o recorte temático, é a 

preocupação com a aproximação entre os temas como linguagem, experiência e 

formação, tal como nota o autor: “... Este livro (...). Segue a estela de La experiência 

de la lectura  e de Pedagogia Profana, enquanto continua tentando pensar a relação 

entre linguagem, experiência e formação e sua possível articulação pedagógica” 

(LARROSA, 2004, p.10). 

Seguindo esta argumentação, o autor continua notando que os termos que 

utiliza em seus livros e que marcam as temáticas de seus interesses já se encontram 

em outros livros e que da mesma forma passam a ser recorrentes. Por exemplo, 

destaca em (Linguagem e Educação depois de Babel) a palavra “Babel” já fora 

referida em La experiência da lectura; assim como a palavra “porvir” já aparecera no 

título de uma seção de a Pedagogia Profana.     

O primeiro texto que selecionamos de Larrosa é “Nietzsche e a 

Educação”. Tentando apresentar uma leitura das contribuições que pode apresentar 

a filosofia deste autor para a educação, Larrosa destaca como questão primordial o 

aspecto da leitura, o que denomina de Ler em direção ao desconhecido. Para além 

da hermenêutica. Com esta expressão, ele conduz o leitor pelo debate de questões 

importantes para a filosofia e a educação, tal como o fato de que a leitura tem sido o 

modo como a tradição a tem utilizado para a sua conservação. Em seguida, continua 

a anunciar aspectos da obra de Nietzsche que sugere aspectos formativos que vão 

além daquilo que tem se tornado predominante na história da formação e com isso 

continua a esboçar sentidos que estão além dos discursos sobre a formação na 

modernidade. Basta ver os títulos dos capítulos posteriores, tais como Como se 

chega a ser o que é. Para além da Bildung e A libertação da liberdade. Para além do 

sujeito.  

Com isso, observamos o interesse nitzscheano em Larrosa sistematizado 

nestes três sentidos que entrelaçam seus pensamentos, ou seja, ir além da leitura, 

da formação e do sujeito que se tem constituído e reivindicado pela modernidade. 

Nosso interesse é apontar as apropriações de Larrosa destas orientações 

nitzscheana.  
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 No texto Linguagem e educação depois de Babel o autor continua 

apresentando mediante um conjunto de ensaios as relações entre seus significados 

constituídos de linguagem e leitura. Num primeiro momento, ele aprofunda a relação 

entre o ato de ler e o ato de aprender, dando ênfase ao escutar no processo de 

leitura; em seguida, ele aprofunda a noção de linguagem num capítulo no qual 

denomina de Ensaios babélicos, nos quais destaca o processo de tradução implícito 

à leitura, assim como as noções de diferença e repetição. Após isto, começa a 

ensaiar as relações destes conceitos com a noção de experiência e para isso não 

deixa de lado temas caros à modernidade como a questão da liberdade, tentando 

visualizar os aspectos políticos de sua obra. A culminância desse texto é a 

aproximação que mais interessa a este trabalho: a relação entre leitura, experiência 

e formação. Neste momento acreditamos poder começar a apontar as bases para a 

edificação da concepção pedagógica que Larrosa tenta extrair da literatura. 

Em terceiro, o texto Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 

Neste livro, ele apresenta três seções compostas por ensaios que ele divide 

segundo os temas constitutivos de seu pensamento. Num primeiro momento, 

continuando na esteira nitzscheana, ele apresenta três trabalhos na seção intitulada 

Como se chega a ser o que é. Ele, como Nietzsche, aceita que “... o itinerário que 

leve a um ‘si mesmo’ está para ser inventado, de uma maneira e não se pode evitar 

nem as incertezas, nem os desvios sinuosos” (LARROSA, 2004, p. 09). Assim, nesta 

seção ele expõe trabalhos que se entrelaçam com a introspectiva frase de Nietzsche 

retirada de Ecce Homo.  Na segunda seção, intitulada A experiência da leitura, ele 

mantém em vigor os problemas relacionados à leitura, problematizando-a segundo 

dois pontos de vista, tal como ele mesmo dar ênfase: “... o do seu controle 

pedagógico e o de sua relação com a formação e a transformação daquilo que 

somos” (LARROSA, 2004, p.11).  

Na terceira e última seção é o local onde ele escolhe para lançar suas 

pretensões que aparece de forma figurada e que é expressa como “Figuras do 

Porvir”. Nesta parte, o autor utiliza figuras para anunciar três concepções 

importantes em seu pensamento, as figuras de homem, da palavra e do tempo, e 

são nestas que ele deixa sua contribuição da educação como algo que se considere, 

em suas palavras, aberto ao “... a um porvir novo e imprevisível, de um outro porvir 
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que não seja o resultado daquilo que sabemos, daquilo que queremos, daquilo que 

perdemos ou daquilo que esperamos” (LARROSA, 2004, p.15).  

Além desses, outros trabalhos publicados no Brasil em atividades 

acadêmicas e científicas, assim como em revistas de disseminação de 

conhecimento compõem os conjuntos dos interesses anunciados anteriormente e 

completam o conjunto das publicações selecionadas para análise de suas reflexões. 

Em dois eventos realizados no Brasil, encontramos dois textos do autor que 

consideramos importantes. Primeiro, o texto resultado da participação de Larrosa na 

conferência de abertura do I Congresso de Pesquisa Autobiográfica no Brasil, 

realizado em Porto Alegre, em 2004, intitulado Notas sobre narrativa e identidad (a 

modo de presentación) e, posteriormente, publicado no Livro “A aventura (auto) 

biográfica: teoria e empiria”, organizado por Maria Helena Menna Barreto Abrahão. 

 Em segundo, notamos o texto apresentado na segunda seção do mesmo 

evento ocorrido em Salvador em 2006, no qual ele apresentou a comunicação 

Ensaio, diário e poema como variantes da autobiografia: a propósito de um ‘poema 

de formação’ de Andrés Sánchez Robayna e, também, publicado no livro Tempos, 

narrativas e ficções: a invenção de si, organizado por Elizeu Clementino de Souza e 

Maria Helena Menna Barreto Abrahão.  

Acrescentam-se, ainda, suas publicações em alguns periódicos no Brasil. 

O texto publicado na Revista Brasileira de Educação, Notas sobre a experiência e o 

saber de experiência; outro intitulado Igualdade e liberdade em educação: a 

propósito de o mestre ignorante, em cooperação com walter O. kohan e publicado 

como apresentação de uma das edições da Revista Educação e Sociedade; além do 

texto pedagogía y fariseísmo: sobre la elevación y el rebajamiento en Gombrowicz . 

Noutra edição desta mesma revista, identificamos o texto ¿Para qué nos sirven los 

extranjeros”.  

Portanto, esperamos encontrar na obra de Larrosa sua crítica educacional, 

quer dizer, a leitura que faz da educação e da formação frente às condições postas 

pela contemporaneidade, sua alternativa de reflexão pedagógica e como ele 

aproxima temáticas literárias, a experiência literária, a leitura e a linguagem da 

formação.  
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Para isso, no primeiro capítulo nos ocuparemos de uma reflexão sobre as 

condições contemporâneas para compreender o estado da linguagem, da literatura e 

da formação. Nesta parte vamos tentar encontrar a conexão de alguns temas de 

Larrosa com discussões postas ao domínio das ciências humanas e da educação.  

Em seguida, iniciaremos análises dos temas na reflexão educacional em 

Larrosa. A primeira investida toma três temas influentes no imaginário dos 

educadores: suas reflexões sobre leitura, formação e liberdade. Apoiado em sua 

leitura nietzscheana vamos tentar mostrar como ele parte desta filosofia para 

anunciar sentidos, ou como prefere, para ensaiar efeitos de sentidos.  

No terceiro capítulo nos dedicaremos à sua noção de linguagem e a parte 

contundente do trabalho de Larrosa são os Ensaios Babélicos. Nestes vamos ver 

Larrosa não apenas fazer uma crítica às formas de linguagem dos discursos nas 

ciências e da comunicação, mas também, vai por em jogo o problema da tradução e 

do caráter plural da linguagem. Para isso, vai evocar contribuições filosóficas e 

literárias que ecoam dissonante na linguagem comum dos saberes educacionais e, 

por isso, vamos ver Larrosa dialogar com Gadamer, Heidegger, Steiner, Octavio Paz 

e outros.  

Por fim, na última parte, vamos nos dedicar à relação entre experiência e 

formação em Larrosa. Neste, ele vai continuar falando de um modo estranho aos 

ouvidos dos educadores, trazendo ao debate Peter Handke e suas questões sobre a 

novela de formação. Na esteira destes, o diálogo com Nietzsche e com as 

possibilidades de criação no seu modo de falar em formação parecem continuar 

servir de base a uma proposta que tenta criticar o estabelecido e dialogar com o 

indeterminável.           
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CAPÍTULO I – MODERNIDADE, LINGUAGEM, LINGUAGEM LITE RÁRIA E 

FORMAÇÃO 
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1.1 Modernidade: partindo do anúncio da crise  

 

Na introdução deste trabalho temos apresentado que os argumentos de 

Larrosa é bem mais contundente quando ele se dirige aos discursos mais efetivos 

na educação do que sua proposta de formação, ou seja, sua crítica à modernidade e 

às formas como esta tem exigido da e se estabelecido na educação é expressa de 

forma real e concreta, com palavras que entoam a certeza da falência dos discursos 

metanarrativos da modernidade. No entanto, quando anuncia suas intenções 

formativas, as faz de modo a utilizar uma linguagem que se atém às palavras que 

ressoam a dúvida, a incerteza e as figuras de linguagem.  

Esta percepção, em nosso entendimento, tem íntimas relações com a 

condição que estamos vivendo em sociedade e com o que se tem denominado, na 

literatura crítica em educação, e, de certo modo, nas ciências humanas, de crise da 

modernidade, pois criticar o que resultou do projeto inacabado da modernidade nos 

coloca numa árdua tarefa, segundo a qual nos mostrou Boaventura de Souza 

Santos: de estarmos vivendo um período que se anuncia como pós-moderno, mas 

que não poderíamos dizer que com este temos conseguido deixar para traz a 

modernidade (passim). Assim, tentaremos, neste primeiro momento, demonstrar que 

a crítica educacional oriunda do pensamento de Larrosa se localiza nesta 

encruzilhada entre as certezas das críticas e as incertezas das proposições. 

Santos (1996), ao tentar compreender o Projeto Sócio-cultural da 

Modernidade, afirma que ao mesmo tempo em que este é caracterizado pela riqueza 

de suas promessas, também o é pelo deficit de sua realização histórica. Assim, 

segundo ele, podemos apreender a modernidade por duas dimensões: enquanto 

projeto e realização.  

Enquanto projeto, figurava uma infinidade de propostas visando a uma 

sociedade capaz de superar as contradições, as desagregações e a instabilidade do 

mundo pré-moderno, pois através da ciência, poderíamos construir um mundo mais 

previsível porque racionalizado e científico. Enquanto realização, os desvios na 

linearidade histórica do projeto moderno provocaram rupturas em sua base ao ponto 
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de a própria "crise" da modernidade ser um fenômeno representante dos desgastes 

desse projeto em sua história.  

Assim, quanto mais se atenuou a "crise" tanto mais distante ficou o projeto 

de sua realização, ou seja, tanto mais a emancipação social e a autonomia dos 

sujeitos tornaram-se impossibilitadas. Embora algumas refutações à racionalidade 

moderna sejam encontradas no seio da própria modernidade, foi neste último 

século, que a "crise da razão" apareceu mais declarada e fundamentada; devido ao 

fato de que os projetos políticos modernos perderam as energias necessárias à 

emancipação.  

O aspecto subjetivo da crise refere-se à ruptura da própria razão. Segundo 

Pucci (1995, p. 23) para Adorno e Horkheimer, a Razão Iluminista, desenvolvida 

pela burguesia desde os inícios da era moderna continha na sua afirmação primeira 

as dimensões emancipatória e instrumental, a segunda integrada a serviço da 

primeira. O que veio a acontecer na realização histórica do projeto moderno é a 

predominância da instrumentalidade sobre a emancipação, ao colocar a ciência, a 

tecnologia, o conhecimento a serviço de uma sociedade, que saturada de 

conhecimento e racionalidade, esconde sob a face do convencimento publicitário 

sua irracionalidade inerente, isto é, embora seja paradoxal, um sistema irracional 

fundado na racionalidade do conhecimento científico e técnico. 

A ruptura da razão foi um dos déficits operados pela realização histórica 

da modernidade. Mais do que esta a própria filosofia iluminista ao privilegiar a 

rejeição ao velho mundo - segundo Santos (2000, p. 115) humanamente rico e 

sensível - pela busca do poder da cognição, da tecnologia, da administração; tenta 

ofuscar a dimensão estética do sujeito - prazer, paixão, retórica, estilo, biografia - por 

ameaçar a verdade científica.  

Diante disso, ao tornar incompatível a ciência e a estética, o legado 

racionalista moderno conduz esta última a um processo de instrumentalização1, que 

                                                 
1 Quanto a este aspecto, é importante ressaltar a discussão desenvolvida por Horkheimer e Adorno no texto 
Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. Neste, os autores fazem uma análise da 
instrumentalização da cultura na sociedade capitalista monopolista. Assim, a indústria cultural confere a tudo um 
ar de semelhança, de identidade, de liberdade de escolher a mesma coisa, de repressão, de privação (Adorno e 
Horkheimer, 1985, p. 113). Ao mesmo tempo que gera essa padronização de tudo, a Indústria Cultural, a 
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faz dela um âmbito a mais onde possa se constituir formas de manipulação do 

sujeito, ou seja, a imaginação é abolida por uma educação de caráter unitário, 

objetivando inseri-la na rigidez da sociedade, que privilegia a eficiência e decreta a 

morte da sensibilidade. 

A dimensão estética - e poderíamos afirmar isso com certo grau de 

certeza - não pode validar a realidade, pois, como a imaginação – sua faculdade 

constitutiva – ela é necessariamente irrealista2. Assim, parafraseando Marcuse3, 

quando a fantasia conforma-se no princípio de realidade, ela permanece agradável; 

no entanto, torna-se inútil, inverídica – mera divagação, prevalecendo a razão, que é 

desagradável, porém útil e correta. 

Como diz Leo Mar (1995, p. 12),4 a educação necessária para produzir a 

situação vigente parece impotente para transformá-la. Não percebemos nas 

intenções de Larrosa propor a transformação da situação, mas tão-só repensar a 

formação da subjetividade a partir da dimensão estética e especificamente da 

literatura, que historicamente é descartada pelo predomínio da racionalidade 

técnico-instrumental ao tornar incompatível o útil e o belo. 

O pássaro de Minerva não sobrevoa mais o campo da formação cultural 

atualmente porque as asas da imaginação dialética foram prematuramente cortadas. 

A imagem evocada por esta metáfora encontra uma justificativa na obra de Adorno, 

por exemplo, pois ao perceber a crise do conceito de formação cultural no 

capitalismo monopolista ele passa a denunciar a sua impossibilidade segundo o 

estado atual de paralisação da dialética do Iluminismo.  

Lyotard, por sua vez, afirma: “O antigo princípio segundo o qual a 

aquisição do saber é indissociável da formação (Bildung) do espírito, e mesmo da 

pessoa, cai e cairá cada vez mais em desuso.” (2002, p. 4). A formação cultural se 

instituiu como a utopia pedagógica iluminista que entrou em descrédito frente ao 

                                                                                                                                                         
imaginação, a espontaneidade, a atividade intelectual do espectador, a espontaneidade. Faz desaparecer tanto a 
capacidade crítica quanto o respeito pelo ser humano. 
2 Para Marcuse, os valores estéticos podem funcionar na vida para adorno e elevação culturais ou como 
passatempo particular, mas viver com esses valores é o privilégio dos gênios ou a marca distintiva dos boêmios 
decadentes.  
3 In Eros e Civilização, no capítulo intitulado “Fantasia e Utopia”. 
4 In Adorno, T.W. Educação e Emancipação. Texto de introdução e apresentação dessa obra que foi traduzida 
por Wolfgang Leo Mar. 
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discurso pós-moderno, juntamente com outras categorias que davam sustentação 

ao edifício teórico da modernidade.  

Se poderia dizer então que a coruja de Minerva se distanciou do campo da 

formação cultural porque deu ouvidos ao canto de sereia da indústria cultural, que 

lhe atraiu para algo que era uma cópia caricaturada do conceito. A educação 

procura superar as lacunas deixadas pela ausência de uma preocupação com a 

formação cultural em suas práticas, procurando fórmulas que aproxima o saber do 

existencial vivido no cotidiano do aluno, insistindo nas nuances da adaptação do eu 

às circunstâncias. 

Nesse diálogo, o resgate da formação cultural e a constituição de uma 

educação literária é a possibilidade de visualizar, mesmo ainda de forma longínqua, 

a emancipação humana, que fora esgotada pelo excesso de racionalidade nas 

práticas sociais. Assim, como tenta fazer Larrosa, a literatura e uma educação 

literária aparecem como possibilidades de reconstituição dos discursos sobre a 

formação, que estejam distantes das limitações da racionalidade, ou mais 

especificamente, com um pensamento educacional que tenta pela linguagem 

fornecida pela experiência da leitura e da literatura transcender o status estabelecido 

pelas demandas contemporâneas.  

É deste ponto que parte Larrosa e é assimilando os discursos mais 

predominantes na educação como linguagens pelas quais podemos falar sobre 

educação que tenta apresentar uma saída para a crise da formação moderna. É 

importante reconhecer que Larrosa não caminha pela insistência de alguns em 

tentar resgatar a formação moderna e, por isso, prefere falar tomando como base o 

anúncio de algumas imagens no âmbito da possibilidade, e é acreditando que 

começando a falar de um modo diferente do que temos falado no campo da 

educação que estaremos abrindo espaços para algo que embora ele não se atenha 

a dizer o que é (armadilha moderna), tenta habitar num discurso que se põe como 

ambíguo e incerto, tal como faz na conclusão do livro Nietzsche e a educação: 

... Ou, se se quiser, estamos começando a pensar algo assim como uma 
relação com o tempo que não passa agora pela idéia totalizante e totalitária 
da história, uma relação com o sentido que não passa agora pelas idéias 
totalitárias e totalizantes da razão ou da verdade, uma relação conosco e 
com os outros que não passa agora pelas idéias totalitárias do homem e de 
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sujeito, e uma relação com a nossa própria existência, e com o caráter 
contingente e finito de nossa própria existência, que não passa agora pela 
idéia totalizante e totalitária da liberdade. Invenção de nossas 
possibilidades de vida? Criação? Autocriação? Talvez. (Larrosa, 2004, p. 
126)   

 

1.2 A linguagem, os lingüistas e os jogos de lingua gem 

  

Outra referência básica do pensamento pedagógico de Jorge Larrosa é o 

aporte à linguagem. Ao fazermos uma leitura exploratória de sua obra não é difícil 

notar a ocorrência deste conceito, ou em obras nas quais se dedica especificamente 

sobre o tema, ou quando se dedica a falar sobre pedagogia. A noção de linguagem 

é uma daquelas noções para Larrosa que, tal como em outros autores, é regime do 

seu discurso para refletir sobre a educação, e a própria educação se confunde, se 

realiza e se apresenta entrelaçada com a linguagem. Por isso, parece uma exigência 

das próprias condições do discurso do autor que falemos de linguagem e, em 

específico, da perspectiva de linguagem na qual Larrosa se apóia para propor uma 

reflexão pedagógica. Esta breve discussão vai nos fornecer uma base de 

argumentos para entender o papel da linguagem ao longo da análise que 

pretendemos realizar das obras selecionadas do autor. 

Seguindo a lógica de argumentação de Larrosa usaremos um recurso que 

parece ser uma exigência de quem se posiciona entre o real e o possível para falar 

de educação. É fato que a realidade educacional e discursiva com as quais nos 

deparamos, e sobre as quais tecemos nossas considerações, são bem mais 

evidente e para as quais, também, temos como nos posicionar; ao contrário disso, 

são as projeções e as intenções no campo educacional, ou seja, criticar as formas 

de realização da educação em sociedade ou os discursos que sustentam as 

principais idéias no campo é uma atitude que se faz com base nos erros e acertos 

dos educadores, dos pesquisadores em educação, dos gestores educacionais etc. 

Esta dimensão da crítica é visível nos seus aspectos, o contrário não se faz quando 

tentamos anunciar nossas projeções sobre como educar, e, como vimos nos 

argumentos de Larrosa, na seção anterior seu diagnóstico crítico é mais expressivo 

que sua proposição formativa. Por isso, para tratar do pensamento de Larrosa, 
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também queremos nos ater a esta lógica de argumentação, pois seu pensamento se 

localiza desta forma e, deste modo, tentaremos caminhar ao lado dele.  

Retornemos à noção de linguagem. É verdade que o domínio do saber 

que se interessa pelos aspectos e as formas de realização da linguagem é a 

lingüística. Por isso, para deixar claro de início que nem Larrosa tem esta intenção, 

nem nós pretendemos fazer um estudo como fazem os lingüistas.   Notamos que a 

lingüística é uma ciência que estuda a linguagem com métodos próprios, pois o que 

pretendia os lingüistas modernos era construir uma teoria geral capaz de descrever 

todas as línguas. Isto tinha como objetivo principal superar a concepção da 

gramática tradicional: o estudo do grego e do latim, desconsiderando outras línguas. 

Fazemos notar, também, que a gramática tradicional é marcada por uma 

dependência de outras ciências como a filosofia e a crítica literária. Diferentemente, 

da gramática moderna, que apresenta a lingüística como uma ciência autônoma e 

desvinculada de qualquer outra disciplina que tenha como foco o estudo da 

linguagem. É por esses motivos que tanto a gramática tradicional como a gramática 

moderna tenham um olhar diferenciado para o estudo da linguagem. 

A tradicional estudava a linguagem escrita e, por isso, desprezava, assim, 

a linguagem oral, considerando apenas os registros escritos como linguagem 

confiável e verdadeira. Diferentemente desta concepção, os gramáticos modernos 

atribuem uma importância maior à linguagem falada, tendo as duas formas de 

linguagem escrita/fala como fator fundamental constituinte da língua de uma nação. 

Os lingüistas vão atribuir à linguagem falada uma importância essencial, afinal a 

escrita surgiu muitos séculos depois, sabendo-se o que existia era apenas a 

linguagem gesticulada, desenhada e falada. Outro ponto observado, por estes 

lingüistas, é que, quando criança, primeiro falamos e depois é que aprendemos a 

escrita.  

A grande contribuição dos estudos da gramática moderna é rever o papel 

da linguagem na gramática tradicional. Enquanto esta tem uma tendência a atribuir à 

linguagem escrita a classificação de culta e erudita e como a única linguagem 

correta. Os lingüistas modernos vêm mostrar que tanto a linguagem falada, como a 

escrita são extremamente importantes, uma não sobrepõe a outra, ambas possuem 
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características diferentes. O que existe é uma distinção entre “língua” e “dialetos” 

que são permeados por discursos políticos. O vocabulário de certa língua reflete os 

interesses e as atividades de uma determinada sociedade e é isto que caracteriza as 

diferenças, mas não as tornam melhor e pior que a outra.  

Essa posição dos gramáticos tradicionais são características dos 

comparatistas e neogramáticos do século XIX. Para eles, a lingüística deveria 

conduzir a um caminho histórico e comparativo, atribuindo nenhuma importância 

descendente aos fatos lingüísticos.  

A lingüística do suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) manteve uma 

posição enérgica frente a posições defendidas pelos comparatistas e neogramáticos 

do século XIX. Tendo como uma de suas mais importantes obras o “Curso de 

Lingüística Geral”, publicada postumamente em 1916 por Charles Bally e Albert 

Sichehaye, que foram seus discípulos e recolheram anotações de aulas proferidas 

por Saussurre. Esta obra é o marco inicial da lingüística moderna e manteve uma 

intensa repercussão nos meios acadêmicos, constituindo uma verdadeira revolução 

na ciência da linguagem. Nesta, ele aborda sobre o conceito de “estrutura”, 

tornando-se um conceito fundamental, metodologicamente para o desenvolvimento 

da lingüística. A palavra estrutura não aparece na obra “Curso de lingüística Geral”, 

mas a noção de “sistema” que vem a ser aplicada implicitamente com o mesmo 

sentido.  

Saussure define “sistema” como “... um sistema cujos termos são todos 

solidários e em que o valor de um não resulta senão da presença simultânea dos 

outros”. O lingüista mostra que este sistema a ser utilizado em uma determinada 

situação, possibilita um ato concreto e individual de comunicar-se, e tal ato define-se 

como fala. Ele define dois níveis no estudo da linguagem que é definido por ele de 

essencial e secundário. “... O essencial tem por objeto a língua, que é social em sua 

essência e independente do indivíduo. E a secundária tem por objeto a parte 

individual da linguagem, isto é, a fala” (VOGT et. all. 1978, p. 07). 

Saussure propõe que a pesquisa lingüística seja descritiva ou sincrônica, 

já que o objeto da lingüística é os estudos da língua enquanto sistema e não da fala. 

Essa divisão da ciência lingüística tem como meta o estudo da constituição da 
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língua, sons, palavras etc, num dado momento. A diacrônica estuda as 

transformações produzidas na língua através do tempo.  

Essa dualidade língua e fala, sincronia e diacronia darão margem a uma 

terceira dicotomia que é constituída pelo signo lingüístico, o significante e o 

significado. Para a teoria de Saussure, o signo possui um caráter arbitrário e é esse 

que comanda a noção de sistema, sendo, assim, o núcleo das dicotomias, 

compreendendo a linguagem como sistema, abordando dois níveis de relação no 

interior da própria língua. O primeiro é denominado de associativos In absentia que 

são as classes de unidades disponíveis na memória que será chamada de eixo 

paradigmático. E o segundo nível é o In prasentia em que todo elemento está em 

relação com o outro, formando cadeias de enunciados, falados ou escritos, 

constituindo o eixo sintagmático.  

Saussure não mostrou nitidamente a distinção entre a imagem acústica 

dos sons e a substância material destes sons, com sua infinidade de movimento 

musculares. Estas discussões foram enfrentadas pela Escola Fonológica de Praga, 

que tinha como um dos seus ilustres representantes Roman Jakobson. Ele fez parte 

do Movimento Formalista Russo que disseminava a idéia de que o importante são os 

procedimentos e não os conteúdos filosóficos ou psicológicos da obra. Este 

movimento tinha como tarefa crítica a análise das formas literárias, das mais simples 

às mais complexas.  

Jakobson, junto com Nicolas Sergueivitch Troubetzkoi e Karzevsky, 

apresentou uma tese intitulada “Proposição 22”, num congresso internacional de 

lingüistas em 1928, em Haia, que seria o marco do surgimento da disciplina 

Fonologia. Além dessa, o estudioso inaugura outra Teoria da Informação, propondo 

um modelo para a transmissão da comunicação compreendendo emissor, receptor, 

canal, mensagem, código e referente. A partir disso, ele aponta as seis funções da 

linguagem que são elas: a) função referencial ou denotativa – por meio da 

linguagem fazemos referência ao mundo interior e exterior. A linguagem denota o 

mundo; b) função expressiva ou emotiva – nesta a linguagem é o meio de 

exteriorização psíquica; c) função conativa ou apelativa – quando falamos e 

escrevemos exercemos influências ao nosso interlocutor; d) função fática – constitui 

o momento em que a mensagem busca estabelecer ou interromper o que está 
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comunicando; e) função metalingüística – quando a mensagem está voltada a 

elaboração da sua própria forma; f) função poética ou fantástica é criada 

intencionalmente uma realidade que caracterizará numa obra de arte literária.  

Outro autor que marca a discussão sobre linguagem é Noam Chomsky, 

seus escritos é marcado por uma fervorosa crítica ao estruturalismo e ao 

behaviorismo. Por ser formado em lingüística, matemática e filosofia na universidade 

da Pensilvânia, sua obra tem uma influência marcante da matemática, uma vez que 

esta oferece orientações de formalização com precisão, tanto quanto as regras que 

regem a aritmética. Para ele um conjunto de frases que compõe uma gramática é 

denominada língua e, por isso, todas as frases dessa língua devem compor a 

gramática. O que caracteriza a linguagem humana de uma forma geral é que ela tem 

um caráter aberto e criativo e é isso que atribui ao inconsciente à espontaneidade do 

sujeito. 

Chomsky criou uma gramática Gerativa, Sintagmática e outra intitulada de 

transformacional. A Gramática Gerativa é denominada como um conjunto de frases 

por meio de um número limitado de regras que irá gerar uma possibilidade de 

número infinito de frases. Para ele, a teoria da língua deve ser apenas descritiva 

para ser explicativa e científica. A Gramática Sintagmática “as regras que compõe a 

frase são denominadas seus constituintes últimos; e a ordem ocupada por estes, em 

relação aos outros, é designada pela expressão estrutura linear da frase. A 

possibilidade de formalizar um modelo de estrutura sintática, através da análise das 

frases em seus constituintes últimos.” A Gramática Transformacional para ele é a 

mais adequada para responder as exigências das estruturas sintáticas da 

linguagem. Propondo dois tipos de regras: a sintagmática e de transformação. 

    Estas contribuições lingüísticas buscam apreender as funções que a 

linguagem tem exercido na ação dos sujeitos diante da realidade e os lingüistas, 

tentando demarcar seu terreno próprio de estudo, visam a perceber e a apresentar 

uma compreensão das relações que são estabelecidas entre os elementos 

constitutivos da linguagem (signo, significado, significante, palavra, coisa, realidade, 

sentido etc.). Deste modo, as diferentes propostas de gramática refletem o lugar que 

ocupa cada elemento para quem a compreende. Se deste modo acontece no 

domínio da lingüística, não poderíamos dizer o mesmo para as outras ciências, em 
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particular para as ciências humanas e sociais. Nestas a linguagem é a expressão da 

constituição dos seus discursos. Aqui, interessa menos os elementos que 

constituem a linguagem, ou seja, o importante é mostrar em que sentido aparecem 

as palavras que formam um sentido para os sujeitos nestes campos discursivos, por 

isso que, segundo Baccega (2007, p. 25), “... Para os estudos dos discursos a 

questão da subjetividade, portanto, é básica”.  

Deste modo, este autor considera importante retomar alguns aspectos da 

elaboração dos discursos científicos. Primeiro, considera que as ciências humanas e 

sociais são elaboradas por sujeitos/indivíduos e eles têm sua formação assentada 

na importância da palavra, tal como afirma o autor:  

...As ciências são produzidas por indivíduos sujeitos em cuja formação se 
manifesta a importância da palavra, signo polivalente que influencia sua 
formação: a palavra carrega a “prática social solidificada”, na expressão de 
Shaff (1974, p. 250); é portadora da forma conteúdo, recorte a partir do 
qual nos inserimos no mundo, conforme a modelagem quadripartite do 
signo proposta por Louis Hjelmslev; materializa uma representação. E é na 
distância que medeia a coisa representada e a representação presente na 
palavra, no signo, que se configura o intervalo onde se materializa a 
ideologia. (BACCEGA, 2007, p. 26/27)            

O segundo aspecto ressaltado pelo autor é o fato de os discursos 

científicos estarem presos aos domínios a que pertencem, e o quadro estabelecido 

em cada domínio fornece e delimita os limites em cada discurso, ou seja, em cada 

domínio os cientistas são impregnados pelas palavras que lhes permitem dizer as 

coisas e estas são construções significativas que vão estabelecendo o que é ou não 

aceitável em cada momento, bem como o que se diz e ou sobre o que se diz numa 

ciência. A escolha dos objetos e as formas de dizer as coisas passam por jogos de 

linguagem que as definem quando um enunciado é válido, tal como nota Lyotard 

(2002, p.16): 

...Quando Wittegenstein, reconhecendo o estudo da linguagem a partir do 
zero, centraliza sua atenção sobre os efeitos dos discursos, chama os 
diversos tipos de enunciados que ele caracteriza desta maneira, e dos 
quais enumerou-se alguns, de jogos de linguagem. Por este termo quer 
dizer que cada uma destas diversas categorias de enunciados devem 
poder ser determinadas por regras que especifiquem suas propriedades e 
o uso que delas se pode fazer, exatamente como o jogo de xadrez se 
define como um conjunto de regras que determinam as propriedades das 
peças, ou o modo conveniente de deslocá-las.     
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Lyotard continua suas explanações sobre os jogos de linguagem e, 

imediatamente, apresenta três observações que não deixaremos escapar. Primeiro, 

ele argumenta que as regras dos jogos de linguagem “... não possuem sua 

legitimação nelas mesmas, mas constituem objeto de um contrato explícito ou não 

entre os jogadores”. Segundo, nota que “... na ausência de regras não existe jogo” 

E, por isso, uma mudança numa regra significa que uma mudança na própria 

natureza do jogo e, deste modo, um enunciado que não venha satisfazer as regras 

do jogo, certamente não pertence ao jogo. Por fim, a terceira e última. Ele afirma: “... 

todo enunciado deve ser considerado como um ‘lance’ feito um jogo” (LYOTARD, 

2002, p. 17).      

Acreditamos ser importante não perder de vista o contexto no qual Lyotard 

faz tais afirmações. Vale aqui a observação de que o argumento do livro “O Pós-

moderno” é tentar demonstrar as influências do novo cenário cibernético e 

informacional, assim como as condições da sociedade contemporânea sobre a 

ciência. Neste sentido, não deixa de demonstrar como as regras postas pelos 

discursos modernos começam a entrar em desuso neste novo contexto tendo em 

vista a falência de suas realizações em projetos políticos na modernidade e, com 

isso, a ciência vai à busca de novas formas de legitimação.  

Na ciência da educação, os anúncios sobre a crise das propostas de 

formação moderna têm sido a forma como os pesquisadores têm tentado 

demonstrar as limitações das formas discursivas para dar conta dos problemas que 

compõe este campo.  Sabemos, tomando como base os discursos mais efetivos na 

educação, que cada proposta anuncia seus lances no campo e tenta, com isso, 

combater outros discursos. Neste sentido é que afirma Lyotard: “falar é combater, no 

sentido de jogar, e que os jogos de linguagem provêm de uma agonística geral” 

(LYOTARD, 2002, p. 17).  

Entretanto, o próprio Lyotard reconhece que nem sempre se joga para 

ganhar, apenas o jogo pode acontecer, também, quando se quer jogar pelo prazer 

de inventar. É neste sentido, que observamos a proposta de formação de Larrosa. 

Não acreditamos que ele queira combater os discursos mais determinantes no 

campo da educação, com a finalidade de substituí-los pelos seus discursos, não é 

combatendo que vemos a atuação de Larrosa na educação, mas sua postura passa 
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necessariamente pela invenção, isto é, pela a invenção de uma nova forma de falar 

sobre como educar. 

Entendemos que esta proposta tem implicações em suas escolhas. Tal 

como destaca Proença Filho (2007), se a língua envolve uma dimensão social e se 

caracteriza por ser sistemática, também podemos afirmar que cada pessoa tem o 

seu ideal lingüístico, permitindo ao indivíduo escolher meios de expressão que 

melhor configurem suas idéias, pensamentos e desejos; e que isso caracteriza o 

estilo do próprio indivíduo. Esta contribuição nos serve para notar que Larrosa, ao se 

deparar com o esvaziamento dos discursos com ênfase no social, tem a intenção de 

encontrar nos estilos dos indivíduos uma possibilidade de pensar a formação. É 

claro que para isso vai se apoiar na forma de linguagem mais próxima de sua 

intenção: a linguagem literária, e é dela que estaremos nos ocupando neste 

momento.  

                

1.3 A Linguagem Literária e a literatura 

 

A linguagem literária se diferencia da linguagem não-literária por estar 

permeada de uma linguagem conotativa, sendo esta impregnada por sentimentos e 

emoções. A linguagem literária é a concretização de uma arte e, especificamente, a 

literatura tradicionalmente é caracterizada por uma arte verbal marcada por uma 

organização peculiar. O que caracteriza o texto poético é a forma como as palavras 

são distribuídas no texto e a natureza do que é comunicado. O mesmo acontece 

com a prosa, pois as palavras são utilizadas com sentidos diferentes do que se 

costuma usar habitualmente. 

A linguagem literária muitas vezes não é marcada por uma transparência, 

uma vez que esta se encontra a serviço da criação do artista. O texto passa a ser o 

objeto de linguagem em que é associada a uma representação de realidades físicas, 

sociais e emocionais. O artista incorpora em suas produções elementos 

culturalmente comum. A linguagem literária utiliza elementos que identificamos na 

realidade concreta, mas apresenta dimensão diversa da imagem da qual 
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costumamos usar no discurso. A liberdade na criação consiste na liberdade das 

amarras da gramática normativa. Ela utiliza novos meios de expressão, 

distanciando-se muitas vezes do seu uso habitual, podendo utilizar recursos que 

marcaram determinada época.  

Por tudo isso, percebemos o caráter de multisignificação dessa 

modalidade de linguagem, o que a difere da linguagem não-literária, que é marcada 

por uma linguagem denotativa, de fácil comprovação e poderá ser submetida à 

prova de uma verdade em relação à realidade e é configurada pela intenção de 

alcançar um sentido (monosignificação). Já o discurso literário é caracterizado pela 

sua complexidade. A natureza do que é informado vai além do nível semântico, 

tornando impossível sua compreensão, tendo como referência o discurso cotidiano. 

Tal como afirma o autor abaixo que: 

... a obra de arte literária é sempre a intersecção de dois movimentos de 
sentidos opostos que envolvem, por um lado, um dobrar-se da literatura 
sobre si mesma ‘num puro objeto de linguagem’ e, por outro lado, um abrir-
se ‘ao mundo interrogado na sua realidade e na sua presença essencial [...] 
movimentos contraditórios e entretanto solidários, pólos ao mesmo tempo 
complementares e antagonistas, criadores de um campo dinâmico que só 
ele permite compreender os diversos aspectos do fenômeno literário. 
(LEFEBVRE apud PROENÇA FILHO, 2007, p. 38)      

   Deste modo, a linguagem literária cria significantes e funda significados, 

fugindo das regras da gramática normativa e marcado pela linguagem subjetiva e 

conotativa. Segundo Proença Filho (2007, p.40): “... a linguagem literária é 

eminentemente conotativa. O texto literário resulta de uma criação, feita de palavras. 

É o arranjo especial das palavras nesta modalidade de discurso que emerge o 

sentido múltiplo que a caracteriza”.  

Outra característica da linguagem literária é a ênfase no significante. Este 

tipo de linguagem não dá ênfase ao conteúdo, mas à construção do significante, 

tendo o apoio do significado. Outra, ainda, é a variabilidade, pois tendo a língua 

como ponto de partida, ela sofre mudanças no tempo e no espaço. Então, pode-se 

dizer que o texto literário permeia as manifestações culturais, acompanham as 

mudanças da cultura, por isso ela é marcada pela variabilidade, podendo 

representar um discurso individual ou uma representatividade cultural.  
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Em outra perspectiva, Eagleton (2003) aborda o quanto historicamente 

tem sido difícil definir o que é Literatura. Em uma dessas tentativas chegou-se a 

conclusão que ela pode ser um texto “imaginativo” no sentido de ficção, que não é 

literalmente verídica. No entanto, a distinção entre “fato” e “ficção” não é a melhor 

alternativa para tecer uma definição da literatura, uma vez que esta distinção é 

passível de questionamento e muitas posições diferentes podem surgir dela. O 

exemplo disso, em língua inglesa, no período entre os séculos XVI e início do Século 

XVII, a palavra “novel” foi usada tanto para os acontecimentos reais quanto para os 

fictícios, sendo as notícias de jornal, também, dificilmente consideradas como 

factuais.  

Após muitas tentativas de definir a Literatura, o autor destaca uma 

abordagem diferente da já mencionada. A Literatura é a linguagem de forma peculiar 

e é a escrita que representa uma “violência organizada contra a fala comum”, 

segundo as palavras do crítico russo Roman Jakobson. Esta foi a definição dada 

pelos formalistas russos. (EAGLEATON, 2003) 

Em sua essência, o formalismo foi a aplicação da lingüística ao estudo da 

literatura e como a lingüística em questão era o tipo formal, preocupada com as 

estruturas da linguagem e não com o que ela de fato poderia dizer. Os formalistas 

deixaram de lado a análise do “conteúdo” literário e passaram a se dedicar ao 

estudo da forma literária, começando por considerar a obra literária como uma 

reunião mais ou menos arbitrária de “artifícios” para em seguida serem visualizados 

como elementos relacionados entre si: por exemplo, “funções” dentro de um sistema 

textual global no qual os “artifícios” eram os elementos literários formais tais como o 

som, as imagens, o ritmo, a sintaxe, a métrica, a rima, a técnica de narrativas. Para 

os formalistas russos, o caráter “literário” advinha das relações diferenciais entre um 

tipo de discurso e outro, não sendo, portanto, uma característica perene. Eles não 

tinham como preocupação principal definir a “Literatura”, mas a “literaturidade”, os 

usos especiais da linguagem; quer dizer, aquilo que não podiam apenas ser 

encontrados em textos “literários”, mas também, em muitas circunstâncias exteriores 

a eles. 

Deste modo, a definição de literatura se relaciona com a maneira pela qual 

alguém lê um determinado texto, e não pela natureza daquilo que se lê. Assim, se é 
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certo que muitas das obras estudadas como literatura nas instituições acadêmicas 

foram “construídas” para serem lidas como literatura, também é certo que muitas 

não o foram. Um segmento de texto pode começar sua existência como história ou 

filosofia e depois passar a ser classificada como literatura; ou pode começar como 

literatura e passar a ser valorizada por seu poder arqueológico. Assim, alguns textos 

nascem literários, outros atingem a condição de literatura, e a outros tal condição é 

imposta o que faz da produção do texto algo mais importante que seu nascimento. 

Como afirma o autor, não existe uma “essência” da literatura e qualquer fragmento 

de escrita pode ser lido “não - pragmaticamente”.  

Outro exemplo disso, é que se em muitas sociedades a literatura teve 

funções absolutamente práticas, como a função religiosa; então a nítida distinção 

entre “prático” e “não-prático” talvez só seja possível numa sociedade como a nossa, 

na qual a literatura deixou de ter grande função prática. Por isso, poderemos estar 

oferecendo como definição geral ao sentido do que é “literário” que na verdade é 

historicamente específico. “Isso encerra a conveniência da sugestão bastante 

divulgada de que a literatura” (EAGLEATON, 2003) é a escrita que lhes parece 

bonita. Uma objeção óbvia é a de que se tal definição tivesse validade geral, não 

haveria a “má literatura”. Os julgamentos de valor parecem ter, sem dúvida, muita 

relação com o que se considera e o que não se considera literatura. 

Portanto, a definição de literatura nunca foi estática nem encontra as 

mesmas acepções para todos aqueles que se aventuraram a anunciar um discurso 

sobre ela. Literatura, como ressalta Eagleton, tem suas raízes cravadas no contexto 

de uma época e está vinculada à recepção pelos grupos, os quais assumem de 

tempo em tempo a função de literatos, ou seja, há grupos, em geral estudiosos da 

literatura cuja respeitabilidade muitas vezes passa pela aprovação e reconhecimento 

institucional que definem ou tentam apresentar posicionamentos a partir dos quais a 

literatura passa a ser definida. 

A linguagem literária pode ser representada em versos e, fazendo aqui 

referência a Mattoso Câmara, afirma que por “... verso entende-se, ‘a frase ou o 

segmento frasal em que há um ritmo nítido e sistemático’. (EAGLEATON, 2003, p. 

57). O tipo de manifestação em verso envolve dimensões líricas, épicas e 

dramáticas. A outra forma de manifestação é a prosa. Temos as narrativas de ficção 
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que são o conto, o romance e a novela, e que apresenta como característica a 

construção de histórias fictícias ou simuladas, originadas na imaginação. 

 Segundo Eagleton (2003) na Inglaterra no Sec. XVIII o conceito de 

literatura não se limitava às escritas “criativas ou imaginativas”, mas era um 

compêndio de obras que a sociedade valorizava como: filosofia, história, ensaio, 

cartas, bem como poemas. O que caracterizava o texto literário não era o fato de ser 

ficção, isto é, uma nomenclatura que vinha recém surgida do romance. Os critérios 

que eram utilizados para considerar literários eram ideológicos. Esses tinham uma 

estreita relação com os valores e “gestos” de uma determinada classe social. Sendo 

assim, as baladas cantadas nas ruas, o romance popular e o drama não o eram 

considerados como literários. O que a literatura fazia nesse século era ser um 

instrumento vital para o maior aprofundamento e mais ampla disseminação destes 

valores.  

A noção de literatura como “experiência sentida”, de “reação pessoal” ou 

de “singularidade imaginativa” não tiveram muita importância para a Inglaterra do 

Sec. XVIII, que emergia de uma sangrenta guerra civil do século anterior. Este 

conceito de literatura vem do período romântico. Para estes, a poesia passa a ser 

muito mais significativa. Não é apenas um verso, mas “um conceito de criatividade 

humana radicalmente contrário à ideologia utilitária do meio do capitalismo na 

Inglaterra”.  

A Inglaterra vive um período intenso e torna-se a primeira nação capitalista 

industrial do mundo. A ideologia predominante é a de um utilitarismo e 

parafraseando Eagleton (2003, p. 26), toma como fetiche o fato, limitando as 

relações humanas a trocas de mercados e passa a rejeitar a arte como ornamento 

pouco lucrativo. 

Para este autor, no contexto da sociedade inglesa no período do 

capitalismo industrial a concessão de privilégios aos românticos, ao valorizarem a 

“imaginação criativa”, era percebida como algo negligenciado por esta sociedade, 

pois a partir do momento em que o artista usa a criação imaginativa, ele pode estar 

utilizando de uma crítica viva às ideologias racionalistas ou empiristas da época que 
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escravizavam o “fato”, pois o seu trabalho pode oferecer uma imagem do trabalho 

não alienado tão comum em uma sociedade industrial.  

... A própria obra literária passa a ser vista como uma unidade orgânica 
misteriosa, em contraste com o individualismo fragmentado do mercado 
capitalista: ela é espontânea e não calculada racionalmente, criativa e não 
mecânica. Assim, a poesia já não é simplesmente uma forma técnica de 
escrever (EAGLEATON, 2003, p. 26).  

Diante disso, a própria imaginação torna-se uma fuga política que tem 

seus principais poetas românticos como ativistas políticos, tendo o exercício de, por 

meio da arte, transformar a sociedade. Durante esse período, observa-se um 

racionalismo literário em que é dada uma ênfase à autonomia da imaginação. É 

visível um distanciamento, segundo o autor, das questões prosaicas, para se por em 

favor de lutas sociais e políticas.  Este distanciamento refletiu a situação real pela 

qual se defrontaram os escritos românticos: “... a arte se tornava uma mercadoria 

como qualquer outra, o artista romântico pouco mais do que o produtor de uma 

mercadoria de menor importância” (EAGLEATON, 2003, p. 27). 

Embora o artista pretendesse ter uma retórica que representasse a 

humanidade, estes se configuravam cada vez mais à margem da sociedade. Sendo 

assim, o escritor foi obrigado a recuar em sua própria solidão criativa, foi só na 

época de Willian Morris, já no final do século XIX que é possível encurtar esse 

distanciamento do humanismo romântico à prática política. É nesse período que 

aparece a moderna “estética”, ou a filosofia da arte, que segundo Eagleaton, 

significava: “... A suposição de que havia um objeto imutável conhecido como arte, 

ou uma experiência possível de ser isolada, chamada “beleza” ou estética, foi em 

grande parte produto da própria alienação da arte em relação à vida social.” 

(EAGLEATON, 2003, p. 28).  

A literatura havia deixado de ter uma função óbvia, os artistas já não 

estavam mais a mercê da igreja, da corte ou aristocracia. Então, foi possível usar 

este fato a favor da literatura. O que levava a escrita a ser criativa era a sua 

inutilidade considerada gloriosa, nas palavras do autor: “... um ‘fim em si mesma’, 

distante de qualquer propósito social sórdido” (EAGLEATON, 2003, p. 28). Os 

objetos desta sociedade só podiam ser vistos como mercadoria, sem vida e 

distantes dos sujeitos. 



 39 

... O símbolo fundiu movimento e imobilidade, conteúdo turbulento e forma 
orgânica, mente e mundo. Seu corpo material foi o veículo de uma verdade 
espiritual absoluta, percebida pela intuição direta e não por um processo 
trabalhoso de análise crítica. (EAGLEATON, 2003, p. 29-30).  

Estes símbolos fizeram com que verdades viessem à tona, sendo a pedra 

fundamental de um irracionalismo. A literatura, segundo Arnoldo (apud 

EAGLEATON, 2003, p.35), não tinha como função comunicar, abordar sobre a 

sociedade ou a falsidade de crenças; e sim de transmitir verdades atemporais, 

distraindo as massas de seus interesses imediatos e alimentando nelas um espírito 

de tolerância e generosidade para assegurar a sobrevivência da propriedade privada  

A nova crítica dizia que o discurso poético incluía a realidade dentro de si 

mesmo e que para que isso tornasse um objeto tinha de separá-lo do autor e do 

leitor. Para Richards “... a leitura era apenas uma recriação em nossa própria mente, 

da condição mental do autor.” (RICHARDS apud EAGLEATON, 2003, p. 65). Isto era 

a opinião da crítica literária tradicional, acreditando que a literatura era um feito de 

grandes homens que tem como valor nos permitir um acesso íntimo às suas almas, 

provocando sérios problemas nessa interpretação.  

... Em primeiro lugar, ela reduz literatura a uma forma disfarçada de 
autobiografia: não lemos as obras literárias como obras literárias, mas 
simplesmente como uma forma indireta de conhecermos alguém 
(EAGLEATON, 2003, p. 65).  

Os novos críticos romperam com a teoria da literatura que era baseada 

nos Grandes Homens, pois eles diziam que as intenções do autor ao escrever não 

tinham relevância para a interpretação do texto, também não confundir as 

interpretações emocionais dos leitores com o significado do poema.  

... O significado era público e objetivo, inscrito na própria linguagem do 
texto literário e não uma questão de um suposto impulso sobrenatural 
existente na cabeça de um autor há muito morto, ou os arbitrários 
significados das particularidades que um leitor pudesse atribuir a suas 
palavras (EAGLEATON, 2003, p. 65-66). 

 Esses novos críticos tornaram o poema um objeto auto-suficiente, 

tornando-o uma figura espacial e não um processo temporal. A nova crítica estudava 

poesia porque entre todos os gêneros literários era o mais desligado da história em 

que é possível desenvolver a sensibilidade em uma forma mais pura, menos 

impregnada pelo aspecto social.  
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Tal como vimos neste breve histórico, em Larrosa também vamos 

encontrar um discurso de recepção literária que atribui a ela e à linguagem uma 

finalidade específica. Neste sentido, destacamos outro aspecto que aparece inter-

relacionando a noção de linguagem em Larrosa e sua noção de experiência, que é a 

reflexão que faz Walter Benjamim da literatura e que encontramos no discurso crítico 

e propositivo de Larrosa. Como trataremos mais tarde especificamente sobre suas 

noções de experiência e formação, apenas faremos uma breve exposição sobre a 

questão literária em Benjamim.  

O texto recorrente de Benjamim e que aparece referenciado em vários 

momentos nas obras de Larrosa é “O Narrador: considerações sobre a obra de 

Nicolai Lescov”.  A justificativa que fez Benjamim tecer considerações sobre a obra 

deste autor é o fato de que as formas sociais consolidadas pelo capitalismo moderno 

têm destruído a capacidade de os sujeitos narrarem e, parafraseando Benjamim, 

fazer vir à tona Lescov como um narrador significa menos trazê-lo para perto de nós, 

mas, por outro lado, “... aumentar a distância que nos separa dele” (BENJAMIM, 

1994, p. 197).  

Partindo deste ponto, Benjamim aponta ao longo de seu texto várias 

razões para demonstrar sua insatisfação quanto ao estágio da literatura e da 

produção literária na sociedade, principalmente, pelas formas de escrita 

predominante na primeira metade do século XX. Lamenta-se diante da decadência 

do escrito jornalístico e afirma que estamos caminhando para um cenário (século 

XX) em que ficamos privados de uma faculdade “... segura e inalienável: a faculdade 

de intercambiar experiências”. (BENJAMIM, 1994, p. 198).  

Diante do complexo e bem elaborado trabalho de Benjamim, destacamos 

uma de suas considerações sobre a obra de Lescov que, em nosso entender, 

expressa uma contribuição importante para compreender a noção de literatura e 

formação em Larrosa e, em outro momento, tentaremos retomá-las.  

 Comecemos pela seção em que Benjamim reclama que apesar de 

recebermos notícias todos os dias, estas estão mais a serviço das informações do 

que das narrativas, pois as informações tal como chegam já se nos apresentam com 

as explicações. A relação importante que Benjamim mostra com a obra de Lescov 



 41 

está no fato de que boa parte de sua literatura busca evitar explicações e, para 

confirmar isso, nos traz um exemplo que é digno de nota e que comenta sobre um 

relato que Lescov extrai do narrador grego Heródoto.    

O texto traz uma situação após um rei egípcio (Psammenit) ser submetido, 

após uma guerra, a uma situação de humilhação por outro rei persa (Cambises) ao 

ser exposto diante do cortejo triunfal dos persas. Três momentos marcam esta 

narrativa. Primeiro, quando a filha do rei egípcio passa diante dele na condição de 

criada e ele, diante da indignação de outros egípcios, permanece silencioso e 

imóvel. Segundo, quando seu filho passa para ser executado e sua reação foi igual. 

Entretanto, em terceiro, passo citar: “quando viu um de seus servidores, um velho 

miserável, na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou os sinais 

do mais profundo desespero” (BENJAMIM, 1994, p. 204). 

Em seguida, Benjamim, tecendo comentário sobre um conjunto de 

questionamentos que são utilizados para interpretar por que o rei agiu de tal forma, 

afirma que esta é a grande diferença entre a informação e a “verdadeira narrativa” 

(Grifo Nosso). Para ele, o valor da informação está no momento em que ela ocorre, 

por isso que ela tem que ser explicada e só tem sentido neste momento. 

Diferentemente é a narrativa, que suscita muitas questões e poucas são as 

tentativas de explicações. O caminho que se segue diante da narrativa é o dos 

questionamentos e não das respostas, e é por isso que o texto de Heródoto 

permanece vivo como narrativa, pois nada explica - “... Seu relato é dos mais secos” 

– e é por este motivo que ainda suscita “... espanto e reflexão” (BENJAMIM, 1994, p. 

204).  

     Portanto, acreditamos que vamos encontrar estreitas relações entre a 

reflexão que Larrosa faz da formação com a noção de literatura e narrativa em 

Benjamim uma vez que além de resgatar a multiplicidade de significação fornecida 

pela linguagem literária, também pensamos que Larrosa caminha orientado por 

Benjamim ao tentar apresentar um sentido para a formação que mantenha o estado 

de perplexidade dos sujeitos diante dos impasses postos pela sociedade 

contemporânea. Neste trabalho, tentaremos mostrar como a noção de formação em 

Larrosa é uma expressão bastante influenciada pela noção de experiência e 

literatura em Walter Benjamim. 
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1.4 Da relação entre literatura e formação 

 

Ao contrário do que se possa pressupor a aproximação entre literatura e 

formação não é uma tarefa fácil e que possa apenas ser um efeito de linguagem 

pelo qual nos obrigamos fazer uso de noções interdisciplinares ou transdisciplinares 

numa atitude de fácil resolução dos problemas que existem e que continuaram a 

existir e que são inerentes a esses saberes. No debate sobre a definição de 

literatura foi possível perceber que afirmar o que é literário envolve a problemática 

da recepção dos autores e dos julgamentos reconhecidos e estabelecidos numa 

época. Não há de fato uma resposta definitiva do que seja literatura e tentar utilizar 

formas de apreensão comumente aceitas tais como a distinção entre o que é “fato” e 

“ficção”, ou o que é “pragmático” ou “não-pragmático”, ou o que é “belo” ou “feio”, é 

envolver-se numa teia de relações por vezes inter-relacionados e que está vinculada 

ao contexto de uma época e que evolve a relação do homem com o seu mundo e a 

sua construção do sentido. 

Diante disso, que ao contrário de tomar a literatura como um 

instrumento para atingir objetivos disciplinares, é que Larrosa pensa ser possível 

a redefinição da linguagem pedagógica pela literatura. 

Não existem muitas reflexões da aproximação entre a literatura e a 

formação, mas, ao contrário disso, não é difícil encontrar pesquisas ou propostas 

educativas que tentam exemplificar a eficácia das narrativas nos processos 

educativos, por isso, a ausência exige estudos sobre os problemas tanto educativos 

quanto literário no que concerne sua aproximação. Um trabalho publicado na 

Revista Brasileira de Educação em 2005, pelo professor Flávio Brayner, faz uma 

análise que parece interessante sobre a tentativa de “salvar a educação pela 

literatura”.  

O referido autor argumenta sobre o esgotamento dos discursos 

predominantes em educação nas últimas décadas e vê tal aproximação (Literatura e 

Educação) de forma complicada. Por isso, aponta suas conseqüências para a 
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educação. Na sua análise ele toma como referência duas contribuições importantes 

para essa aproximação na literatura pedagógica contemporânea. Aqui destacaremos 

a crítica feita à proposição apresentada por Larrosa no livro “Pedagogia profana”.  

Segundo Brayner, a posição de Larrosa é denominada de literaturização 

da pedagogia, que é assim apreendida: fazer da educação uma reescrita de si, em 

que o ato educativo exercido sobre “si mesmo” como uma espécie de auto-

subjetivação se confundem com a escrita ficcional, na qual a vida e a literatura se 

interpenetram e toma a forma de uma “estética da existência”. (BRAYNER, 2005, p. 

64). A partir disso, Brayner argumenta que ao tentar se livrar da adaptação do 

mundo administrado, Larrosa duvida da validade dos discursos filosóficos e ou 

políticos e, por isso, opta por uma ação do indivíduo sobre si mesmo, ou seja, por 

uma auto-interpretação proporcionada pela literatura.  

Diante disso, Brayner não concorda com Larrosa, pois não aceita a idéia 

de uma ficção projetada sobre a infância cujo olhar permaneceria impermeável à 

sociedade administrada, no qual alguns teriam o privilégio do recuo crítico e do 

estranhamento, e outros não. Defender uma proposta desta natureza seria fazer da 

pedagogia uma obra de arte, ou seja, um projeto acabado e, como afirma Brayner, o 

problema não é mais o de “descobrir” o que somos, mas o de “recusar” o que 

fizeram de nós. Este projeto é de uma “estilística de si” e que isso resultaria numa 

recuperação pedagogizante que não passa de uma forma de controle da recepção, 

isto é, uma maneira de administrar a ficção.  

Portanto, a análise de Brayner se entrecruza com a problemática de 

Eagleaton no que concerne à recepção da obra e que o problema da recepção é 

inerente à própria literatura. Brayner observa que, ao tentar aproximar a literatura da 

educação, Larrosa não percebe que está alterando a própria literatura e, por 

conseqüência, poderíamos afirmar que isto resulta na tentativa de construir falsas 

crenças sobre o campo educativo, que ao invés de lhes dar com problemas da 

educação tentam usar a literatura, como chama atenção Brayner, para mais uma 

nova (re) descrição das subjetividades. 

Assim sendo, Larrosa responde às críticas abordadas por Brayner e 

responde por meio público no livro Linguagem e Educação depois de Babel, na 
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seção intitulada de Conversações. Larrosa diz que Brayner é um brasileiro muito 

perspicaz e discorda dele a respeito de ser acusado de propor uma formação ao 

velho modelo de educação humanista e, mais uma vez, Larrosa afirma não propor 

nenhum modelo pedagógico: 

 … Aqui não se cantam os velhos motivos humanistas e creio que o autor 
viu bem que trabalho com a idéia de formação que soa a Nietzche e a 
Foucault e que não volto a por em movimento os velhos motivos 
humanistas e idealistas de formação. (LARROSA, 2004a, 325).  

 Mas, nesta mesma seção, Larrosa concorda com Brayner que teve muitas 

dificuldades em construir um discurso meio descente sobre formação e diz:  

… De fato sempre me custou construir qualquer discurso meio descente 
sobre isso da ‘literatura e a formação dos professores’ ou, até tomando 
como ponto de partida os trabalhos que fiz sobre a novela de formação e 
sobre os relatos de identidade, custou-me também sentir-me cômodo em 
proposições do tipo ‘narrativas e formação dos professores’ ou ‘relato de 
construção das identidades’. […] Mas a mim custa qualquer formulação 
positiva da formação que, além do mais, possa converter-se em um modelo 
pedagógico relativamente elaborado. (LARROSA, 2004a, 325).  

Aqui podemos perceber a fragilidade de se pensar uma proposta formativa 

voltada para si mesmo. Ainda mais adiante, Larrosa diz concordar com a 

observação que Brayner fez sobre a proposição de uma leitura infantil em que ele 

afirma que o olhar sobre uma sociedade administrada não tem nada de infantil. Esse 

comentário foi referente ao capítulo sobre Rilke no livro Pedagogia Profana, 

concordando que a leitura de Rilke não tem nada de infantil.  

Compartilho as dificuldades do professor Brayner, assim como a trampa 
que denuncia: isso de propor uma leitura infantil, mas através de uma 
leitura de Rilke que não tem nada de infantil… (LARROSA, 2004a, 341).    

Então, parece que Larrosa se sente desconfortado e mostra isso quando 

coloca: 

 … a dificuldade e, também, creio, a honestidade, estaria em adotar uma 
perspectiva que não pretenda converter-se ou em sugerir um caminho que 
não tenha pretensões de ser o caminho e aqui de novo o maestro é 
Nietzsche. Um maestro, por outro lado, enormemente exigente, ao mesmo 
tempo, desses que te deixam livre, quer dizer completamente 
antipedagógico. (LARROSA, 2004a, 341, 342).    

Em seu argumento, Larrosa afirma que sua relação com o romantismo é 

com o que este fez da literatura, que, em seu entendimento, tratou-se de uma 

experiência radical com a linguagem, que a livra de sua função de comunicação, 
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representação ou instrumentalidade. Para ele a literatura deve conduzir o sujeito a 

rever as regras dos jogos estabelecidos pela linguagem fossilizada do mundo 

administrado e propiciar outra relação com o mundo. Larrosa ver sua posição como 

uma renovação que deve o sujeito experimentar com o mundo, enquanto Brayner 

analisa a posição de Larrosa como uma tentativa de resgatar a formação moderna 

projetada e não realizada, tentando salvar o sujeito pela literatura.         

Reconhecemos a crítica do autor como considerações que apresentam 

algumas das dificuldades que enfrenta Larrosa ao tentar dar um passo à frente 

quando tenta se afastar dos discursos vinculados a metanarrativas modernas ou de 

um posicionamento que intenta bem mais pela desconstrução do que pela 

proposição. Acreditamos que Larrosa não perde a esperança em propor como 

formar, ainda que sua proposição se caracterize e valorize um apego forte à 

linguagem e, em específico, à linguagem literária como uma alternativa para o 

discurso educacional. Nosso receio são os riscos que corre Larrosa, dentre os quais 

Brayner aponta alguns, e outros que poderemos estar destacando ao longo do 

estudo de algumas de suas obras. Este trabalho espera conseguir apresentar as 

principais relações que Larrosa se atém para propor sua concepção de formação e 

expor algumas das dificuldades que ora ele reconhece e que ora negligencia. 

Fazendo isso, já estaremos, em nosso entender, dando nossa contribuição ao 

campo educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – SOBRE NIETZSCHE E A EDUCAÇÃO SEGUNDO LARROSA  
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2.1 Notas introdutórias 

 

Ao se deparar com a obra “Nietzsche e a Educação” de Jorge Larrosa 

temos uma velha impressão que trazemos de outras obras que intentam afirmar ou 

abordar a educação segundo uma perspectiva filosófica. Em geral somos 

testemunhas de tentativas em que o autor deixa falar uma filosofia para demonstrar 

suas aproximações com a educação, ou seja, delimitando orientações de como se 

pode falar em educação nos termos desta filosofia. Neste texto, diríamos que 

Larrosa, também, tem a intenção de fazer com que Nietsche fale sobre educação 

em seu texto, ou até fazer-se falar palavras que Nietzsche dedicou à educação, mas 

vale notar que ele quer falar tanto quanto Nietzsche e, em alguns momentos do 

texto, não sabemos e não poderíamos jamais saber se quem fala é um ou outro e 

isso porque, tal como veremos, no modo de falar segundo Nietzsche, esta 

permissão para falar dele com suas palavras não constitui de modo algum um 

problema de interpretação.  

Diante disso, Larrosa entra na filosofia de Nietzsche para abordar os 

limites de três temas que já estão constituídos como importantes aos educadores de 

modo a serem anunciados como significados que vão além da crítica que deixa 

escapar e, para isso, sob o risco de não cair nas armadilhas de sua própria crítica, 

Larrosa lança estes de forma paradoxal. Primeiro, trabalha a questão da leitura e 

convida o leitor a “ler em direção ao desconhecido”; em seguida, toma de 

empréstimo a frase nietzscheana “Como se chega a ser o que é” para questionar 

sobre a formação e de como se pode pensar além da Bildung; e, por fim, nos deixa 

imagem do último paradoxo tratado neste texto: “A libertação da liberdade...”.  

Portanto, Larrosa apresenta desta forma, entrelaçada com a filosofia de 

Nietzsche, suas suposições no campo da educação. Por isso, ao longo desta parte 

do texto ao tentarmos extrair de sua contribuição o que pensa sobre leitura, 

formação e liberdade, estaremos, também, quando possível, deixar falar o próprio 

Nietzsche em Larrosa, muito menos para avaliar se este fez ou não uma prudente 

interpretação daquele uma vez que este tipo de filosofia já estaria desde já fora do 

domínio da reflexão de ambos, pois uma interpretação de Nietzsche que 
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pressuponha diretamente uma verdade sobre Nietzsche, seria aderir a uma filosofia 

que ele mesmo combatia: a idéia de verdade como representação. Assim, deixemos 

que eles (Larrosa e Niezsche) falem... 

 

2.2 A leitura, o desconhecido, além da hermenêutica  

 

O tema da leitura se coloca para Larrosa frente às exigências que nos são 

feitas no mundo contemporâneo, tais como ler rápido, consumir o máximo de 

informações, encontrar um sentido para o que se ler, ou seja, por traz desta 

percepção está uma relação com o conhecimento de que exista uma verdade que 

deve ser revelada ou representada e que a função da leitura não passa de um 

conjunto de direcionamentos para o alcance destes objetivos. Contra isso, Larrosa 

clama por Nietzsche que exige: “lentidão, abertura, delicadeza, ler nas entrelinhas, 

ou seja, tornar-se silencioso e pausado” (passim). 

É claro que não podemos entender esta postura em que se anuncia a 

noção de leitura em Larrosa se não compreendemos como a noção de verdade 

aparece na obra de Nietzsche. Também, não vamos aqui estabelecer um diálogo 

direto com este autor. Sabemos que a obra dele é bastante complexa e incomum 

aos tipos de leituras mais presentes no campo da educação e por limitação nossa 

vamos nos ater às contribuições e sínteses apresentadas à educação. Assim, 

tentaremos expor um pouco da filosofia de Nietzsche para compreender a noção de 

leitura que ecoa deste em Larrosa.  

Num texto sobre algumas lições de Nietzsche sobre a educação, Silva 

(2001) nos traz o problema sobre a verdade e o conhecimento. Neste, o que 

pretende é mostrar o distanciamento da noção deste filósofo das concepções mais 

estabelecidas e aceitas como base para as construções científicas. Primeiro nos 

situa que a verdade não é para ser descoberta nem revelada. Ao anunciar estes 

pressupostos, o autor apresenta duas concepções que precisam ser criticadas, uma 

que é herdeira da tradição metafísica que entende a realidade dividida entre as 

dimensões do sensível (aparência) e do inteligível (essência), e a verdade se 
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constituiria pela correspondência “à coisa-em-si”, ou como diz Silva (2001, p. 04) “... 

quer esta ‘coisa-em-si’ seja definida como essência (metafísica), quer como 

existência empírica”.  

Outra clama por desvelar uma representação que não esteja adequada à 

realidade e, com isso, suas contradições, uma vez que mantê-las é a forma de 

garantir os interesses de determinados grupos sociais. A noção de ideologia das 

perspectivas críticas ao capitalismo moderno trabalha com essa noção de verdade, 

pois a verdadeira representação deste mundo se encontra por baixo do véu. A 

ruptura com a ideologia predominante se realiza quando são identificados os 

interesses em manter boa parte das pessoas olhando o mundo mediante uma falsa 

representação. A saída para isso seria olhar para a realidade com os óculos da 

dialética: a realidade contraditoriamente constituída. 

A crítica nietzschena escusa essas concepções por tentarem garantir uma 

totalidade de representação do mundo para os sujeitos e por tentar desviá-los da 

consideração de não se tratar de descobrir ou revelar uma verdade, mas que esta é 

inerente a quem interpreta a realidade, pois a interpretação, no sentido 

nietzscheano, é uma atividade poética, ou seja, vincula-se à criação de um 

significado novo, inédito, tal como nos alerta Silva: 

... As diferentes interpretações são resultados de diferentes pontos de 
vista, de diferentes posições, de diferentes perspectivas. Mas essas 
perspectivas não convergem para um ponto único, para uma perspectiva 
totalizante quer as absorveria e as conciliaria com a perspectiva última e 
verdadeira, como a verdade. Não existe nenhum ponto único, nenhuma 
perspectiva global e integradora. Só existem perspectivas – múltiplas, 
divergentes, refratárias à totalização e a integração. As perspectivas são 
avessas à síntese, à assimilação e à incorporação. Não há nada mais por 
detrás das perspectivas, para além delas. A verdade é isso: perspectivismo 
(SILVA, 2001, p. 04).                  

Diante desta postura, algumas observações são necessárias para 

aprofundar os argumentos apresentados. De início, reconhecemos que no sentido 

tal como nos são apresentados acima que as verdades e os conhecimentos, nesta 

perspectiva, não passam de ficções. Assim, Silva (2001) nos adverte duplamente. 

Primeiro, devemos ter cuidado ao falar em ficções para não relacioná-la a qualquer 

relação que remeta à oposição ficção/não-ficção, pois nesta ótica tudo é ficção, daí 

que não exista qualquer coisa que não a seja, isto quer dizer que tudo que fazemos, 
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seja algo considerado útil ou não em nossa hierarquia de importâncias, não vai além 

de meras ficções.        

Em segundo lugar, ele nos chama a atenção para o fato de incluir as 

ficções no domínio das atividades inúteis ou desprezíveis é negligenciar que as 

ficções são nossas próprias vidas, pois são estas vidas que nos obriga a fabricar 

ficções, ou seja, se temos que falar sobre a verdade, falemos dela como ficções.  

Esta postura assumida por Nietzsche traz para o debate sobre o 

conhecimento uma crítica ao estágio do conhecimento na modernidade que é 

sintetizada na intenção do saber moderno em fazer com que uma destas ficções 

seja a verdade e este argumento ele apresenta como a vontade de saber, e isso se 

consolida uma vez que desta maneira as várias possibilidades de saberes (ficções) 

são anuladas por uma vontade de saber, ou seja, como diz Silva (2001, p. 05): “... a 

vontade de saber é vontade de permanência”. 

Neste sentido as concepções de conhecimento quando fixa uma verdade 

que tenta por diferentes métodos encontrar suas formas de validação o que elas 

fazem é senão abolir a diferença, ou seja, as diferentes perspectivas de modo que 

conhecer passa a ser um processo de interrupção do devir-a-ser, é, parafraseando o 

autor, um processo de congelamento, um trabalho de depuração em que 

conhecimento: “... converge inexoravelmente para o Uno e o conceito. O conceito: o 

triunfo do mesmo do idêntico. Para o conhecimento, o diferente é, no final das 

contas, igual” (SILVA, 2001, p. 05). 

Continuando suas contribuições, estas formas de conhecer são 

convenientes simplificações, pois um conhecimento que se constitui pela unidade, 

apresentando oposições, definindo unidade e categorizações, é aquele que relega a 

diferença a um estado de mero acessório, isto é: “... A oposição radicaliza, extrema 

a diferença para melhor eliminá-la: um dos pólos é a sede da verdade, da essência, 

da presença, do original; o outro, da falsidade, do acidente, da ausência, da cópia e 

do simulacro” (SILVA, 2001, p. 05-06). 

Diante destas contribuições, Larrosa não aceita uma leitura que seja 

orientada pela intenção de abolir a diferença. Para ele, somos duplamente impelidos 
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a se comportar desta forma no mundo contemporâneo. Primeiro, porque a realidade 

demanda dos sujeitos uma relação rápida e passageira. Daí, tudo que se constitui 

em contramão aos veículos de informação e aos comportamentos exigidos para 

manter os sujeitos adaptados a estas demandas parece-nos como algo 

extemporâneo, e é desta forma que visualizamos a noção de leitura em Larrosa.  

Em segundo lugar, o que ainda mais acentua este caráter no pensamento 

deste autor é o fato de que ler é muito menos uma exigência do pensamento em que 

o leitor domina técnicas para a assimilação rápida e acumulativa de conteúdos. Para 

ele, a experiência da leitura está relacionada ao tipo de pessoa que é o leitor, ou 

seja, como afirma:  

... a experiência da leitura não consiste somente em entender o significado 
do texto, mas em vivê-lo. É a partir deste ponto de vista que, ler, coloca em 
jogo o leitor em sua totalidade. Ler exige uma certa finidade vital e 
tipológica entre o leitor e o livro. (LARROSA, 2004b, p.17) 

 

Assim, bem mais que compreender a leitura exige uma interpretação que 

o sujeito atribui um sentido ao mundo e age em acordo com ele. Larrosa nos põe 

frente à necessidade de apresentar uma “comunidade de experiências” [palavras 

dele] que possam compartilhar com o texto a força que este contém. 

Metaforicamente, ele afirma que “... ser surdo a uma obra [...] supõe ter vivido outras 

experiências e, sobretudo, ter outra disposição diferente que aquela que a obra 

expressa” (LARROSA, 2004b, p.21). Com isso, nos mostra que um livro se envolve 

numa confluência de forças que disso resulta “efeitos variáveis” e que quanto mais 

for “intempestivo” um livro ainda mais este pode se tornar inaudito e é por isso que 

ele chama ao debate a noção de “estilo”, porque, tal como em Nietzsche, a leitura 

deve ser múltipla como é a multiplicidade em ser Nietzsche, ou seja, em sua escrita 

feita de muitos estilos que se combinam com muitos outros e outras experiências, 

levando os leitores além de si mesmos. É desta forma que ele entende: 

... O estilo é, para Nietzsche, uma forma múltipla para a expressão do 
inexpressável, uma música, um gesto, um punho, um martelo; a 
personalidade é um sistema hierarquizado de forças; a verdade não é outra 
coisa senão uma invenção que esqueceu que o é. [...] A escrita de 
Nietzsche exige uma nova arte da leitura que seja sensível ao tempo e à 
gestualidade do estilo, que perceba o valor da força vital que expressa, que 
não busque nela nenhuma verdade (LARROSA, 2004b, p.21).  
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Outra condição apresentada por Larrosa para uma leitura neste sentido é 

que o leitor deve também saber sair do texto, ou seja, envolve o esquecimento do 

texto, ou como afirma este autor, é preciso ter “barriga jovial” e isto significa que está 

enfermo é quando o leitor está repleto do que leu, quando não consegue digerir. 

Como exemplo, Larrosa nos traz a obra Ecce Homo e especificamente o prólogo 

“Sobre o futuro de nossas escolas” a partir do qual acena o convite aos leitores 

formulado neste prólogo para “destruir” o livro e “fazê-lo esquecido”.  

Assim, do mesmo modo o autor critica tanto os livros que pretende 

permanecer com as verdades, empanturrando os leitores de todas as crenças que 

por força de suas vontades se estabelecem nele que nem a força do mais ativo 

antiácido pode diluí-lo. Larrosa avança para demonstrar que do mesmo modo que 

Nietzsche combate as verdades que querem permanecer indigesta, também 

combate o leitor que se alimenta das mesmas verdades, pois para se ter livros que 

alimentam crenças, é preciso que se tenham leitores crentes. Estas figuras ele quer 

esquecer, assim como os livros que tenham a pretensão da verdade.  

Diante disso, Larrosa aponta a saída para o processo indigesto do leitor 

crente, ler em direção ao desconhecido: 

... os leitores que importam são os que não se prendem aos livros, os 
que não permanecem sempre leitores, os que não sabem deixar de 
ser discípulos, os que não querem continuar sendo crentes, ao que 
sabem deixar os livros e continuar sozinhos, os que seguem seu 
próprio pathos, seu próprio caminho. Só eles possuem a suprema 
arte da leitura” (LARROSA, 2004b, p.25).       

Esta escolha do autor se faz sob o argumento de que a leitura deve evitar 

a imposição de formas estabelecidas. Para ele, a tarefa do leitor é de multiplicar as 

perspectivas, considerando o mundo múltiplo, como uma “fábula” – sentidos infinitos 

– sendo a leitura bem mais uma arte que se realiza com o envolvimento de todo o 

leitor – seus olhos, sua mente, seu corpo. Larrosa aponta que, do mesmo modo que 

Niezsche, busca evitar a indicação de um melhor olhar, como algo puro e 

desinteressado, tal como a pretensão de objetividade. Aqui, esta noção tem outro 

sentido, ao contrário que pressupunha as intenções da ciência moderna, 

objetividade não é o alcance e o consenso segundo um único sentido, mas como ele 

afirma: “... se aprende multiplicando as perspectivas, aumentando o número de 
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olhos, utilizando formas afetivas do olhar, dando a uma visão de pluralidade, uma 

maior amplitude, uma paixão mais forte” (LARROSA, 2004b, p.32).   

Outra imagem trazida por Larrosa para deixar sua compreensão de leitura 

é da dança e toma de Nietzsche a seguinte expressão: “... A primeira coisa que olho 

para julgar o valor de um livro [...] é se anda, ou melhor ainda, se dança” 

(NIETZSCHE 1971 apud LARROSA 2004b, p. 35). Para levar a diante esta 

afirmação, Larrosa faz duas críticas. Primeiro, continua suas restrições à função 

intelectiva do erudito que fala de todos os livros, que revela seus sentidos e que no 

fundo não tem nada a dizer. Para ele, esse tipo de intelectual domina alguns 

métodos aceitos e consolidados e firma sua segurança num domínio, que é 

especializado e limitado.  

Em segundo, também não está contente com o jornalista que para ele 

representa uma pseudocultura, a superficialidade, pois o jornalista é aquele que se 

contenta com as opiniões, subordinando-se às leis do mercado e às das modas. 

Vejamos a avaliação que faz Nietzsche:  

... Essa erudição que se poderia comparar com a inchação hipertrófica de 
um corpo doente. Os institutos são os lugares onde se transplanta essa 
obesidade erudita, quando não degeneram até o ponto de converterem-se 
nas palestras dessa elegante barbárie que hoje pode pavonear-se como o 
nome de ‘cultura alemã da época atual’. (NIETZSCHE, 1977 apud 
LARROSA 2004b, p. 39) 

Assim, Larrosa mostra que Nietzsche vai buscar no aforismo a imagem de 

uma escrita que escapa a estas demandas e diz que somente nele o homem poderia 

ver cultivar uma leitura que dança, ou seja, que conserva uma longa preparação, 

após um esforço que é ascético, sério e laborioso, e diz: 

... O aforismo expulsa o periodista e o literato, envia-os aos temperamentos 
ligeiros que querem ir mais depressa, aos que somente são capazes de 
uma gesticulação vazia e apressada, aos quais não se pode levar a sério 
sua jovialidade nem ruminar lentamente sua instantaneidade.” (LARROSA, 
2004b, p. 40) 

 

Por isso, para ele a leitura está entrelaçada com a capacidade de o leitor 

fazer falar sua capacidade de driblar as formas determinantes e determinadas de 

leitura, as formas vinculadas às imagens de verdades que se paralisam pela vontade 
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deles próprios. Para ele, aforismo deve ensinar a pensar e a bailar, e diz que ensinar 

a ler é levar o leitor a escrever, a ler, a escutar e a falar; e ainda afirma que o “leitor 

moderno” ao privilegiar a voz, a caneta, os olhos; torna-se metódico, gregário e 

pequeno.  

Portanto, o leitor em Larrosa, ou melhor, o leitor/Nietzsche que se ouve em 

Larrosa, é aquele que dança, que incita à aventura, ou como diz ele “... um educador 

do por vir a ser” (passim). Para manter esta afirmação, Larrosa recorre à justificativa 

para a formação em Nietzsche, argumentando que a função da leitura que dança é 

aquele em que os sujeitos chegam a ser o que é nas múltiplas possibilidades do que 

possa vir a ser, sendo o incentivo a esta viagem, uma viagem que intenta para 

buscar o que se é – estonteante frase de Nietzsche do Ecce Homo. Nas palavras do 

autor: 

... Chegar a ser o que és! Talvez a arte da educação não seja outra coisa 
senão a arte de fazer com que cada um torne-se em si mesmo, até sua 
própria altura, até o melhor de suas possibilidades” [...] “... Se ler é como 
viajar, e se o processo da formação pode ser tomado também como uma 
viagem na qual cada um venha ser o que é o mestre da leitura é um 
estimulador para a viagem. Mas uma viagem tortuosa e arriscada, sempre 
singular, que cada um deve traçar e percorrer por si mesmo(LARROSA, 
2004b, p.45-46). 

 

 

2.3 A formação: para além da Bildung 

 

Do mesmo modo que fez com a noção de leitura, Larrosa continuará com 

as argumentações nietzscheanas sobre a formação e, por isso, não 

compreenderemos o que ele denomina de “ir além da bildung” se não pusermos em 

questão a crítica que faz Nietzsche ao modelo moderno de formação alemã. 

Danelon (2001), num texto sobre a leitura que faz de “Schopenhauer como 

Educador” nos traz o contexto do pensamento de Nietzsche que consideramos 

necessário para entender a noção de educação nele, conseqüentemente, a proposta 

de Larrosa.   
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Segundo Danelon (2001) o que faz Nietzsche apresentar suas 

considerações sobre educação é sua crítica ao modelo alemão de educação e, 

especificamente, ao modelo de universidade implantado. Este autor afirma que 

Nietzsche inicia suas críticas às universidades alemãs na obra Crepúsculo dos 

ídolos quando destaca: “... Aprender a pensar nas nossas escolas não se sabe mais 

o que isto significa. Até entre os verdadeiros sábios da filosofia, a lógica como teoria, 

como prática, como profissão começa a desaparecer.” (NIETZSCHE apud 

DANELON, 2001, p. 01). Esta crítica se estende por outras obras dele e será em 

relação ao Nascimento da Tragédia que ele terá a recepção mais fria, fazendo notar 

que houve críticas quanto ao conteúdo de sua análise, seguindo-se destas uma 

completa indiferença a referida obra.  

Danelon ainda destaca que a insatisfação em relação à obra de Nietzsche 

pode ser observada, por exemplo, numa carta que ele tinha enviado à época ao 

barão de Gersdooff se queixando das dificuldades da difusão de sua obra e do fato 

de que um artigo, escrito por Rohde, ter sido recusado pela redação da “Litterarische 

Zentralblatt”. Afirma Nietzsche o seguinte: “... Esta era a última possibilidade de que 

uma voz séria comentasse o meu livro numa revista científica” (DANELON, 2001, p. 

02). 

Frente a esta indiferença, Nietzsche avança pronunciando uma série de 

conferências que ficaram conhecidas como as Considerações Extemporâneas na 

qual o texto Schopenhauer como Educador faz parte e sobre isso afirma Danelon: 

... Pode-se questionar se o silêncio da Universidade ao seu ‘Nascimento da 
Tragédia’ foi elemento motivador dessas conferências, pois numa delas, 
Nietzsche critica justamente a universidade alemã, então não seria este 
texto uma resposta nietzscheana a esta indiferença quanto ao seu livro? 
Na ótica nietzscheana, o silêncio confessa o desconhecimento e a 
mesquinhez da universidade alemã à cultura grega, assim o 
‘Schopenhauer como Educador’ não seria exatamente a acusação direta e 
explícita de Nietzsche ao analfabetismo da cultura alemã? (DANELOM, 
2001, p. 02).     

Trazer Schopenhauer à crítica à cultura alemã foi uma forma de Nietzsche 

reforçar seus posicionamentos, suas insatisfações e, também, oportunidade para 

apresentar Schopenhauer como o modelo do Gênio, aquele que era impedido 

nascer pela predominância de uma cultura medíocre e submissa. Além disso, ele 
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coloca este filósofo na posição de “... ensinar o caminho que conduziria o homem ao 

superior” (DANELOM, 2001, p. 05).    

Segundo Danelon (2001), mediante Schopenhauer, Nietzsche aproveita o 

texto para apresentar suas críticas à cultura do século XIX abrangendo quatro 

aspectos. Primeiro critica o egoísmo dos negociantes [Grifo do autor] e mostra a 

limitação da intenção dos institutos de instrução em “... encorajar cada um [...] a 

tornar-se um courant, no educar cada um de maneira tal que tenha do próprio grau 

desconhecimento e saber a maior quantidade possível de felicidade e lucro” 

(DANELOM, 2001, p. 08). Em segundo, fala do egoísmo do Estado e com as 

palavras do próprio Nietzsche, Danelon clama por explicações:  

... O Estado [...] que tenta reorganizar tudo por sua própria iniciativa e ser, 
então, vínculo e pressão para todas aquelas forças hostis: deseja que os 
homens tenham para ele a mesma idolatria que antes reservavam para a 
Igreja (DANELOM, 2001, p. 08).      

Em terceiro, argumenta a forma como a arte e suas formas são 

apreendidas no contexto moderno e, como notamos, não diminui a intempestividade 

de suas críticas: uma “... cultura submissa seria um tipo de arte ascética que visa ao 

mascaramento do feio, ou melhor, visa tornar o feio uma bela aparência, e assim, 

enganar” (DANELOM, 2001, p. 09).  

Por fim, não economiza palavras aos cientistas e à ciência moderna. 

Acusa-os de santificar o saber, da utilidade nociva deste e de fossilizar a 

humanidade. Vejamos o que diz: 

... Para Nietzsche, o cientista é um decadente por excelência porque 
transforma toda a complexidade da existência humana num problema de 
conceito, de lei ou de conservação. O cientista não potencializa a vida, mas 
restringe-a a generalizações universais (DANELOM, 2001, p. 09).  

Partindo deste momento do pensamento de Nietzsche em que suas 

críticas resvalam por todos os lados, Larrosa denomina estas posições assumidas 

em “Schopenhauer como Educador” como o “momento negativo” e é neste que 

Larrosa ver Nietzsche atuando de forma panorâmica e para isso usa a metáfora do 

“viajante” como aquele que passa por nós, vive conosco, mas não faz parte de 

nosso mundo.  
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Os esclarecimentos sobre o texto Schopenhauer como educado” nos 

foram necessário, de início, porque é partindo desta obra que Larrosa vai situar as 

principais críticas de Nietzsche a Bildung. Além de todos os argumentos críticos ao 

seu tempo, diz Larrosa que este trabalho é espaço onde ele apresenta “... uma série 

de exames de consciência que inclui um olhar reflexivo até os próprios educadores, 

e que os servirá como transição para um deslocamento do olhar até Schopenhauer” 

(LARROSA, 2004b, p. 58,59). 

Se há este deslocamento, com certeza, tal como notamos no próprio 

Larrosa, não percebemos um Nietzsche afirmativo da mesma forma como o 

percebemos como negativo. Ao longo da exposição de algumas anotações sobre o 

texto acima citado, Larrosa deixa claro o tom arrogante e combativo de Nietzsche e 

as acusações que faz às formas predominantes de subjetivação, apontando 

características como a preguiça, a covardia e a submissão dos sujeitos.  

O momento afirmativo aparece de maneira tão sutil que o que nos resta é 

a dúvida do caminho tomado em algumas de suas afirmações. O que fica evidente é 

que ele rejeita toda a forma de saber, vontade ou poder do sujeito de saber o que é, 

e com isto rejeita a possibilidade de o sujeito conhecer a si ou do imperativo de 

servir-se do entendimento. Entretanto, quando nos fala das possibilidades 

afirmativas em Nietzsche, Larrosa nos lança na incerteza de suas proposições: 

...O Nietzsche afirmativo nos situa em outro tipo de conhecimento e outro 
tipo de coragem que, por acaso, podem ser lidos nesse Nitimur in Vetintum, 
nos lançamos no sentido do proibido”, tomado de Ovídio, que Nietzsche 
utiliza em tantas ocasiões. [...] Há uma passagem na terceira intempestiva, 
na qual a dimensão afirmativa de Bildung fica como insinuada e 
incompreendida (LARROSA, 2004b, p. 61)  

 

Diante disso, a capacidade crítica oriunda de Nietzsche tenta ao mesmo 

tempo caminhar pelas suas intempestivas, desmontando tudo que encontra, mas 

também há momentos em que o autor anuncia exames de consciência que Larrosa 

as entende como o momento afirmativo de seu pensamento. Aqui, falamos do 

Imperativo de Píndaro evocado por Nietzsche em vários momentos e expresso na 

frase “Como se chega a ser o que é”. Vale aqui a observação que esta frase 

aparece em vários momentos nos textos de Larrosa. 
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O significado desta frase para o autor deve livrar dois sentidos para a 

constituição dos modos de subjetivação estabelecidos. Primeiro, a evocação para “... 

se tornar o que é” está fora da distinção ser e aparência, e para Nietszche tanto uma 

como a outra são ficções e, por isso, prefere falar em ficção má ou ficção boa: “... 

Haveria então uma ficção má, temerosa e negadora da vida, e uma ficção boa, 

afirmativa, produtora de novidade, de intensidade, criadora de possibilidade de vida” 

(LARROSA, 2004b, p. 66).  

Segundo, que esta frase apesar de colocar-se ao lado de uma lógica 

identitária do autodescobrimento, não significa que ela esteja submetida a qualquer 

metanarrativa. É um caminhar entre o destrutivo e o construtivo, e somente com a 

capacidade de criação, como o espírito da arte, com o qual tentamos imprimir nosso 

estilo. Larrosa afirma que esta frase se tornou paradoxal para nós, pois evita a todo 

modo de prescrever como “chega a ser” ou “tornar-se” e quer se tornar ou chegar ao 

que é.  

Neste momento, Larrosa apresenta um possível caminho para lidar com 

este paradoxo e apresenta a noção de experiência e capacidade que tenham os 

sujeitos de experimentarem suas diversas formas de criação de si. Ele traz à tona os 

romances de formação (bildungsroman) e nos mostra que a trama neste relato tem o 

mérito por não estar determinada por nenhum objetivo pré-determinado e que neste 

sentido o sujeito deve reconhecer o quanto sua representação é irreal e ele deve 

assumi-la desta forma para submetê-la a um movimento ao mesmo tempo destrutivo 

e construtivo.  

Além disso, Larrosa afirma que a noção de experiência contém em si o 

risco e a atividade de experienciar a si, projetar-lhe a uma aventura ficcional de um 

desprender-se a si e “uma permanente transformação de si”. Ele nos explica que a 

palavra experiência nos traz o experiri, onde está o periri, o periculum, o perigo. E 

neste sentido o que resta é o confronto com a multiplicidade, do mesmo modo como 

aparece o dictum “como se chega a ser o que é” em Nietzsche:  

... Na terceira intempestiva, o ‘como se chega a ser o que é’ estava sob o 
signo da negação. Em A Gaia Ciência, no entanto está sob o signo da 
travessia, da experiência, da prova, do itinerário singular que conduz até o 
sujeito. No Ecce Homo, esse livro está apresentado como uma passagem 
entre a Aurora e Assim falou Zaratustra. É, portanto um livro ponte, umbral, 
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colocado sob o signo de São Januário (Sanctus Januarius), como signo de 
começo, e sob o signo de Jano como signo da duplicidade. O caráter duplo 
do livro tem a ver, em primeiro lugar, com a união não-dialética entre a 
alegria, a cara sorridente de Jano, e a ciência, sua cara séria, com a 
aliança, em suma, entre a luminosidade e a graça afirmativa por um lado e 
a gravidade e a profundidade do saber por outro.” (LARROSA, 2004b, p. 
59)  

 

     2.4 O sujeito: para além da liberdade 

   

Já havíamos notado anteriormente que quando falamos em crise dos 

projetos de subjetividades modernos, tínhamos destacado que aquilo que se propôs 

como projeto se distanciou da sua realização, de modo que pudemos falar dos 

projetos de subjetivação modernos e das formas de subjetividade predominantes na 

realidade. Demos voz à crítica de Boaventura de Souza Santos o qual entende a 

crise como a impossibilidade de realização destes projetos ao longo da história da 

modernidade.  

No entendimento de Larrosa, e temos juntado argumentos que nos levam 

a afirmar que estas considerações são antes nietzscheanas, os projetos e as formas 

de subjetivação modernas não passam de ficções:  

... poderíamos dizer que ‘sujeito moderno’ não é outra coisa senão outra 
ficção, ou outra fábula, ou outra fantasia configuradora de identidade, 
segundo a qual certos homens do ocidente têm constituído aquilo que são, 
o que sabem e o que esperam. (LARROSA, 2004b, p. 82) 

 

Assim, pensando desta forma, Larrosa se atém a dois textos bem 

conhecidos para tratar do problema da liberdade do sujeito. Em primeiro lugar, parte 

do texto considerado um clássico moderno de Immanuel Kant Resposta à pergunta 

o que é Ilustração que toma como palavra-chave a noção de maioridade. Neste, ele 

quer mostrar como a fábula moderna de liberação dos sujeitos das amarras contra 

as quais combatiam os modernos discursos, sintetizada na idéia de aquisição da 

maioridade como forma de dar à razão a possibilidade de estabelecer as formas 

diretas de relação destes sujeitos com o mundo. Em segundo, Larrosa, 

antiteticamente, propõe um caminho inverso com o texto As três metamorfoses de 
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Nietzsche, pois neste ao contrário do caminho à maioridade do adulto, a fábula em 

torno da liberdade toma como protagonistas as figuras do camelo, do leão e da 

criança. Vejamos o que diz Larrosa: 

... A criança que constitui o motivo da segunda fábula dessa liberdade já 
libertada, cujo emblema é a criança, ou o jogo, ou o acontecimento, ou a 
criação, não pode ser contada em uma história ou como uma história. O 
que farei, então, é sugerir uma série de motivos nos quais a figura da 
criança serve para expressar as diversas perplexidades, as quais dão lugar 
à abertura da liberdade e portanto à transformação do sujeito da liberdade. 
(LARROSA, 2004b, p. 84)       

 

Para fazer isso, Larrosa nos põe num caminho histórico pelo qual traz 

consigo contribuições filosóficas, tentando dar conta de como a liberdade é posta no 

seio da modernidade e as conseqüências desta percepção no transcorrer da história 

da modernidade. A primeira imagem da liberdade que ele nos apresenta é aquela 

que tem origem no pensamento kantiano, e ao lado da fábula que encontra 

fundamento na razão e, conseqüentemente, na coragem e vontade humanas para a 

realização do sujeito; ele inclui a relação destes com as noções de Verdade, História 

e Sujeito modernos. Esta combinação monta uma narrativa em dois atos. Primeiro, 

daquele que resulta da reivindicação moderna de livrar os sujeitos do julgo de 

qualquer crença e submissão a instituições que os mantivessem amarrados a pré-

modernidade. Em seguida, com o anúncio de que seremos mais felizes, viveremos 

um mundo melhor e teremos uma sociedade mais justa se liberado das forças que o 

aprisionam à irracionalidade e à preguiça de fazer uso do próprio entendimento.  

O terceiro ato desta fábula é apresentado com o anúncio da falência deste 

discurso para a emancipação humana. O século XX será o século no qual a idéia de 

que o desenvolvimento da ciência deveria estar associado à emancipação humana 

será definitivamente liquidada e para manter a sustentação de sua reflexão, Larrosa 

encontra primeiro em Hurssel os fundamentos de sua crítica, mas ele não esquece a 

postura radical e, diria, bastante afiada que foi a crítica de adorno e Horkheimer com 

a Dialética da Ilustração.  Ainda assim, não será no tom negativo destes autores que 

Larrosa vai fincar suas raízes. A passagem por eles é como que quisesse 

demonstrar a forte crítica e o valor da obra destes autores. Por isso, Larrosa não 

deixa este ato sem clamar por Heidegger. 
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É neste que ele ver a possibilidade de ainda apresentar a questão da 

liberdade, mas para isso teríamos que nos livrar do modo como modernamente nos 

tem colocado o problema da liberdade, ou seja, sem necessidade de fundá-la, de 

compreendê-la e ou de defini-la. O que recomenda Heidegger é mudar a relação 

que temos com a liberdade e, para isso, exige um “salto” que seria aqui interpretado 

como uma mudança que abandona a tentativa de fundar a liberdade. Vejamos o que 

diz Larrosa: 

... A segunda citação de Heidegger está tomada de um texto de 1956 que 
se chama A proposição do fundamento. Nesse livro, que reúne um curso e 
uma conferência, Heidegger tenta levar o pensamento a um “salto” no qual 
se abandona a pergunta sobre a razão ou o fundamento do ser para se 
chegar a um pensamento do ser como o que carece de razão ou de 
fundamento. E aí diz o seguinte: “O salto continua sendo uma possibilidade 
do pensar, e isso de maneira tão decisiva que inclusive essencial da 
liberdade se abre de vez na região do salto”. (LARROSA, 2004b, p. 105-
106)     

     

Levantar o pé e dar um salto é libertar a liberdade segundo Larrosa. E, 

para isso, volta a caminhar ao lado daquele que tem sido sua esteira ao longo deste 

texto, Nietzsche; e para completar mais uma de suas contribuições, mas agora pelas 

metáforas retiradas do Zaratustra: o camelo, o leão e a criança.  

O camelo é a imagem da submissão, daquele que baixa a cabeça, que 

leva a carga, que responde sim a tudo que se lhe impõe e sua felicidade resulta do 

cumprimento do seu dever. Segundo Larrosa: “... é uma mescla de moral cristã, má 

consciência e espírito ascético” (LARROSA, 2004b, p. 109). O leão, ao contrário, é 

aquele que pretende encontrar a liberdade:  

... O espírito se transforma em leão porque “pretende conquistar liberdade” 
opondo o “Eu quero” ao “Tu deves”, inscrito em cada uma das escamas do 
dragão-amo, contra o qual ele luta. O leão representa o movimento heróico 
do “fazer-se livre” lutando contra o amo e vencendo-o. Por isso, define-se 
por oposição e só pode viver da confrontação, da luta, da destruição, como 
se seu destino estivesse ligado ao dragão-amo que se converteu em seu 
maior inimigo. O leão é um herói negativo, sua força é ainda reativa. 
(LARROSA, 2004b, p.109) 
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Por fim, nos deixa a imagem da criança que traz em si o “... esquecimento, 

inocência, jogo, afirmação, criação, abertura, possibilidade, início.” (LARROSA, 

2004). Vejamos uma citação do Zaratustra:  

... dizei-me irmãos meus, o que possa fazer a criança que não possa fazer 
o leão? Por que é preciso que o leão raptor se transforme em uma criança? 
A criança é inocente e esquece; é uma primavera e um jogo, uma roda que 
gira sobre si mesma, um primeiro movimento, uma santa afirmação. Oh 
irmãos meus! Uma afirmação santa é necessária para o jogo divino da 
criação (LARROSA, 2004, p. 109). 

 

    Diante destes três personagens, Larrosa inicia um difícil caminho para 

tentar expor em que sentido poderá entender a relação ali exposta. Primeiro, vale a 

observação de que a distância e a negação do camelo nos vêm como um marco que 

o separa do leão e da criança. O leão é a força negativa da crítica e por isso anseia 

por liberdade e a sua busca incansável se faz pela negação do camelo, ou seja, 

enquanto o camelo se satisfaz por realizar o que está determinado, o leão quer 

buscar o que ainda se lhe impõe como possibilidade. Por outro lado, a criança 

conserva a crítica leonina, mas não naquilo em que o leão se afirma, na antecipação 

em dizer o que é a liberdade, em nomeá-la, em antecipá-la, em idealizá-la. É como 

precisasse da força do leão, mas não de seus objetivos.  

A atitude do leão ainda o amarra aquilo que o forjou e que a criança deve 

evitar, isto é, como nos apresenta Larrosa, “... as palavras-chaves do texto de Kant 

eram Emancipação, História, Razão e Homem” e é por elas que foram tecidos os 

grandes relatos da modernidade. A criança de Nietzsche nos traz outras palavras: 

“... Inocência, Afirmação, jogo, criação”. Segundo Larrosa, para a criança nascer o 

leão deve ser morto e com ele o futuro, o projeto futuro, o futuro guia, o futuro ideal, 

o futuro promessa, o futuro realização. É em outro sentido que ele apresenta a 

liberdade: 

... Sob o signo da criança, a liberdade não é outra coisa senão a abertura 
de um porvir que não está determinado nem por nosso saber, nem por 
nosso poder, nem por nossa vontade, que não depende de nós mesmos, 
que não está determinado pelo que somos, mas que indetermina no que 
vimos a ser. A liberdade é a experiência da novidade, da transgressão, do 
ir além do que somos, da invenção de novas possibilidades de vida. 
(LARROSA, 2004b, p. 117)  
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Portanto, o que nos deixa Larrosa sobre “ir além da liberdade” é não 

deixar-se cair nas investidas modernas, é evitar o determinado, é aventurar-se pelo 

indeterminado, é evitar ser camelo, é ser leão e não sê-lo ao mesmo tempo, é 

querer ser criança, é desprender-se do que é, é ser um começo sempre novo e não 

querer ter fim, é tudo isso... 

... A criança é, em Nietzsche, origem, começo absoluto. E a origem está 
fora do tempo e da história. O artista busca sua própria infância porque 
deseja a possibilidade pura. E busca também devolver a infância à matéria 
com que trabalha, à palavra, no caso do poeta: o poeta quer que as 
palavras recuperem sua primitiva inocência, sua primitiva liberdade, à 
margem ou aquém das contaminações às quais se submeteu o uso dos 
homens. (LARROSA, 2004b, p.122).   
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CAPÍTULO III – LINGUAGEM E A RENOVAÇÃO DA LINGUAGEM : SOBRE OS 

ENSAIOS BABÉLICOS  
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3.1 Iniciando 

 

Na última parte do capítulo anterior vimos Larrosa navegar pelo universo 

da linguagem nietzscheana e inventando outras palavras para seu universo 

educacional. A substituição do vocabulário não apenas ensaia uma mudança para 

outro universo, mas apresenta aquilo que para nós num determinado momento pode 

parecer estranho aos ouvidos. As palavras modernas “Razão, Homem, História, 

Emancipação” são chaves que lhes dão acesso a este universo, mesmo que a 

realidade tenha nos mostrado os resultados concretos da falência dos discursos que 

estas têm sustentando na modernidade. Ainda assim, estas palavras são 

formadoras de um universo dentre muitos outros que Larrosa consegue visualizar e 

elas fazem parte dos discursos que são lançados nos jogos de linguagem de um 

determinado domínio do saber.  

No domínio educacional, muitos jogos são realizados e muitos lances são 

feitos com estas palavras. Sabemos que os discursos mais efetivos no campo da 

educação utilizam este vocabulário, ou para limitar a educação às demandas 

estabelecidas pela realidade ou ainda para estabelecer uma crítica à mesma. Todos 

esses discursos aparecem como jogos que são inventados, aceitos, tornados 

comuns e, muitas vezes, padronizam as formas e estabelecem os limites para nos 

permitirem falar em educação. Tal como em Nietzsche, Larrosa toma as verdades 

ensaiadas por estes jogos como aquelas que foram inventadas e que apesar de 

governarem os jogos do domínio educacional, nada lhes concede o reino exclusivo 

de jogar. Larrosa não quer entrar nesse jogo, quer subverter suas regras, ou seja, 

quer inventar outro jogo. Como vimos no segundo capítulo, fazendo uma referência 

a Wittgenstein, você pode entrar no jogo não somente para fazer um lance e tentar 

ganhá-lo, mas para inventar outra forma de jogar.  

É desta maneira que Larrosa quer entrar no jogo. E, para isso, introduz 

outras regras, ou seja, fala por outras palavras. “... Inocência, Afirmação, Jogo, 

Criação”; eis as palavras de Larrosa. Para fazer isso, a mudança não ensaia apenas 

trocar as palavras, mas a troca delas nos convida a um novo universo que se faz, se 

define por outra linguagem, uma que não aceita submeter-se à realidade, mas que 
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cria a própria realidade. Aqui a linguagem não é representação do que se intenciona, 

mas a própria intenção só se faz pela linguagem e é ela que cria este novo universo. 

A proposta de Larrosa não apenas nos projeta para uma nova forma de falar sobre 

como educar, ela nos inventa outra forma de educação, de pedagogia. Por isso, 

percebemos dois movimentos. Um que introduz, no domínio educacional, outras 

palavras; e outro que redefine a própria pedagogia por outra forma de falar dela.  

A forma escolhida por Larrosa é a Literatura. É pela linguagem da 

pluralidade, da multissignificação, da invenção, do estilo e da variabilidade que 

vemos Larrosa falar sobre experiência e formação. Neste capítulo tentaremos reunir 

argumentos para demonstrar como Larrosa inventa uma pedagogia que ele nomeia 

de “Profana”: uma pedagogia que dança, que faz piruetas e nos põem máscaras.  

 

3.2 Sobre os “Ensaios Babélicos” 

 

O texto de Larrosa em que conseguimos encontrar uma exposição pela 

qual nos permite expressar uma aproximação de sua compreensão de linguagem é 

uma seção do livro Linguagem e Educação depois de Babel intitulada “Ensaios 

Babélicos”. Neste são inclusos três artigos. O primeiro, um texto chamado “Ler é 

traduzir”, o outro “Sobre diferença e repetição” e o terceiro: “O código estúpido”. 

Seguiremos os passos do autor, começando pelo primeiro.  Neste o autor põe em 

questão o problema da tradução, quer dizer, tal como argumenta, do problema da 

possibilidade ou da impossibilidade da tradução. Para ele, o referido problema não é 

restrito às questões concernentes à mediação entre línguas, mas, em suas palavras: 

“... se amplia a qualquer processo de transmissão ou de transporte de sentido” 

(LARROSA, 2004a, p.63). 

Para levar a diante este argumento Larrosa convida outros autores para 

um diálogo sobre o problema que vão lhe fornecendo possíveis caminhos para o que 

denomina de suas “digressões”. O primeiro de seus ilustres convidados é um autor 

originário da teoria literária: George Steiner. Tomando como referência uma de suas 

obras “Después de Babel. Aspectos del lenguage y la traducción”. Especificamente, 
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comenta sobre um capítulo do livro “Compreender es traducir” no qual a noção de 

tradução é a chave mais importante para Larrosa: 

... A tradução se acha formal e pragmaticamente implícita em todo ato de 
comunicação, na emissão e na recepção de qualquer modo de significado 
[...] compreender é traduzir. Ouvir um significado é traduzir” (STEINER 
apud LARROSA, 2004a, p. 64)       

O segundo a participar da festa é o grande filósofo alemão Hans-George 

Gadamer e, após alguns bons elogios a ele, Larrosa trata de trazer ao debate uma 

de suas contribuições ao tema. Vejamos a transcrição da citação feita por Larrosa: 

 ... o exemplo do tradutor que tem que superar o abismo das línguas 
mostra com particular propriedade e relação recíproca que se desenvolve 
entre o intérprete e o texto, que se corresponde com uma reciprocidade do 
acordo na conservação. Todo tradutor é interprete. Que algo esteja em 
uma língua estranha não é senão um caso extremo de dificuldade 
hermenêutica, isto é, da estranheza e a superação da estranheza. A tarefa 
própria do autor não se distingue qualitativamente, mas apenas 
gradualmente, da tarefa hermenêutica geral que propõe qualquer texto. 
(GADAMER apud LARROSA, 2004a, p.65)  

 

O terceiro convidado é nada mais, nada menos que Martin Heidegger. 

Vale lembrar que se ele aparece nas reflexões sobre linguagem de Larrosa, não se 

pode esquecer que ele já está ambientado a casa por já ter feito parte de outras 

festas oferecidas pelo anfitrião. A referência à Heidegger é para uma lição do mestre 

aqueles que se debruçam a tarefa da interpretação. Larrosa nos chama a atenção 

para o ensinamento heideggeriano de que “... a escrita filosófica é inseparável de 

operações de leitura, tradução e reescritura” (LARROSA, 2004a, p.66). 

E a festa fica ainda mais acalorada quando o quarto convidado traz em 

sua bagagem como presente uma peça literária, ou seja, estamos falando da 

referência que Larrosa faz ao maior poeta da língua castelhana, ao mexicano 

Octavio Paz e em específico a um texto dele Tradução: literatura e literalidade. 

Dentre as contribuições deste, o autor dá ênfase a seguinte afirmação: “... a 

linguagem mesma, em sua essência, já é tradução” (LARROSA, 2004a, p.68).  

   Por fim, um último convidado ilustre: Henri Meschonic e tratando de um 

fragmento de seu livro Por la poética no capítulo denominado Poética de la 

traducción. Passo a citar: 
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... A teoria da tradução não é uma lingüística aplicada. É um campo novo 
na teoria e na prática da literatura. Sua importância epistemológica reside 
em sua contribuição à compreensão dessas práticas sociais à que 
chamamos escritura e leitura. (MESCHONIC apud LARROSA, 2004a, p. 
68).  

 

Os convidados e seus presentes foi uma forma como Larrosa tenta por em 

jogo a questão da leitura, agora como tradução, para pensá-la como uma operação 

em que a linguagem se faz no que denomina de “condição babélica”. Para explanar 

sobre isso, ele inicia seus argumentos de que a linguagem é uma invenção filosófica 

como outras, tais como os filósofos inventaram palavras como “Homem, Razão, 

História”, também o fizeram com a linguagem. E continua nos mostrando que isso 

acontece porque nos foi dado como homens à possibilidade da pluralidade 

(referência à Hannah Arendt), e é isso que permite que os homens inventem tantos 

mundos, realidades e línguas quantos queiram.  

A segunda condição estabelecida para a linguagem em seus termos é que 

Babel significa também que o processo de resignificação gera problemas de 

tradutibilidade e seria ingênuo pensar o contrário. O autor ainda afirma que a 

tentativa de encontrar um sentido único para as palavras transportadas seria uma 

tentativa anti-babélica, pois, sendo assim a imposição do uno sobre o plural, do anti-

babélico sobre o babélico.  Por isso, argumenta o autor:  

... a condição babélica da língua não significa somente a diferença entre as 
línguas, mas irrupção da multiplicidade da língua na língua, em qualquer 
língua. Por isso, qualquer língua é múltipla uma língua singular é também 
um invento dos filósofos e dos lingüistas a serviço do Estado. (LARROSA, 
2004a, p.70) 

Esta última observação do autor nos coloca frente a uma crítica que ele 

deixa escapar ao processo de consolidação dos Estados Nacionais na Europa pelo 

qual a exigência de definição de uma língua falada e de códigos estabelecidos, suas 

gramáticas, seus dicionários, o controle pedagógico pelas academias de línguas e 

pela educação que se fazia pelas escolas. Todas essas necessidades políticas de 

uma época, que teve ascensão com o Estado moderno e burguês, contribuíram para 

um fechamento que levou a sociedade a impor uma condição contrária àquilo que é 

a linguagem. Acentua, ainda, o autor que numa mesma língua a sua variabilidade é 

submetida a outras condições que o próprio Estado não tinha a intenção de 
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reconhecer: a pluralidade das relações dos sujeitos e suas formas de linguagens em 

acordo com a classe que pertence, suas particularidades culturais, ou seja, a 

linguagem na condição babélica está duplamente vinculada como condição humana 

à sua mutabilidade e multiplicidade. Para o autor seria: 

... Babel quer dizer também, e sobretudo, que a língua, qualquer língua, em 
qualquer momento de sua história e em qualquer contesto de uso, dar-se 
em estado de confusão, em estado de dispersão; Babel significa que a 
palavra humana se dá como confusa, como dispersa, como instável, e, 
portanto, como infinita. Babel atravessa qualquer fenômeno humano de 
comunicação, ou de transporte ou de transmissão de sentido. E, 
naturalmente, qualquer ato de leitura. (LARROSA, 2004a, p. 72) 

 

Larrosa quando coloca o problema da tradução, o apresenta como um de 

hermenêutica, pois o que lhe interessa é pensar a tradução como uma questão de 

mediação, quer dizer da diferença mediada. Para ele o sujeito da compreensão é 

tanto um sujeito que se situa na língua como aquele que se dar a compreender. Por 

isso, afirma: “... A hermenêutica é um pensamento do trabalho da mediação, da 

difícil possibilidade da mediação entre línguas, entre os indivíduos, entre o passado 

e o presente, entre as culturas.” (LARROSA, 2004a, p. 73).  

Para fundamentar seus pressupostos, Larrosa vai encontrar na 

hermenêutica de Gadamer fundamentos para seus argumentos, pois é nele que 

encontra uma ressonância com uma crítica à simplificação da linguagem para servir 

ao Estado, chamando a atenção para o que Gadamer quer evitar: o “burocratizar-se” 

ou o “racionalizar” (passim). A perda da pluralidade permitida pela linguagem deve 

ser temida, porque a busca e aspiração à unicidade são o seu perigo.  

Larrosa nos traz também nesse texto a contribuição de Jacques Derrida 

pelo qual continua a arrematar mais argumentos sobre a pluralidade da linguagem e 

da condição babélica. Num dos bons exemplos que põe no texto, ele apresenta o 

argumento derridariano de que “... A questão da tradução é, também, 

desconstrução” e com isso tece uma brincadeira com a frase “plus d’une langue” 

demonstrando pelo menos três significados de sua tradução. De início, afirma que 

“mais de uma língua” é tanto as várias línguas (espanhol e português, por exemplo), 

mas também as várias línguas que se falam nelas, o que seria incapaz de reduzi-la 

a um sistema fechado. Depois, fala que pode ser traduzida como tudo o que escapa 
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a uma língua; e, em terceiro, ela pode ser “basta de uma língua”, abaixo sua função 

repressiva e afirmativa. 

Portanto, o “tour” de babel que nos leva Derrida e Larrosa é para afirmar o 

contexto da linguagem como confusão e, nesta, o seu caráter babélico, a 

possibilidade de ser múltipla. Por isso, conclui o texto nos conduzindo a habitar 

babel, a habitar sua multiplicidade e a sua pluralidade. Aqueles que lá estão 

permanecem confusos, pois a confusão é a sua condição. 

     No texto Sobre diferença e repetição Larrosa continua nos conduzindo 

ao universo plural da linguagem, e agora ele faz isso mediante os paradoxos da 

repetição e da diferença. Larrosa inicia o texto assumindo uma perspectiva 

foucaultiana de assumir as palavras ditas nos textos como regimes discursivos ou 

positividades de uma época, de um contexto que para se afirmar como tal ocultam 

tantas outras palavras. Tomando como base as formas de escrita do texto como 

“comentário”, delineada por Foucault em A ordem do discurso, o autor demonstra 

como esta forma permite avaliar a escrita e a defasagem que há entre o texto 

“fundamental”, aquele anunciado e afirmado em suas positividades, e o texto 

comentário, que vai além daquilo que o primeiro quer afirmar, ou seja, vai aquilo que 

este deixa escapar, e é nesta contradição que reside o paradoxo lançado pelo autor. 

E citando Foucault. 

.... a repetição dos comentários é ativada a partir do interior pelo sonho de 
uma repetição disfarçada: em seu horizonte não há talvez nada mais que o 
era seu ponto de partida, a simples recitação. O comentário conjura o 
acaso do discurso ao tomá-lo em conta: permite dizer outra coisa a parte 
do texto mesmo, mas com a condição de que seja esse mesmo texto o que 
se diga, e de certa forma, o que se realize (LARROSA, 2004a, p. 105).          

Do mesmo modo que faz com Foucault, Larrosa vai encontrar argumentos 

semelhantes em Mikahil Bakhtin, tomando como referência contribuições da obra 

Questões de literatura e estética. Neste ressalta duas formas de assimilação das 

palavras alheias predominantes nos estudos filosóficos. Uma que se faz ou se 

transmite pela “memória” e acentua a forma autoritária desta, por ela manter seu 

distanciamento da diferença cotidiana, ter a pretensão de se tornar uma palavra 

isolada por um sentido que se sustenta pelas margens estabelecidas das disciplinas, 

adquirindo um valor sagrado sustentado pelas formas de poder e se apresenta com 



 71 

pretensão à monosignificação: “... como pensava Foucault, Bakhtin pensa que é o 

poder que estabelece e mantém as fronteiras”. (LARROSA, 2004a, p. 105) 

Por outro lado, diferentemente é modo de assimilação “com as próprias 

palavras”, pois aqui a palavra alheia entra em contato com nossas palavras e com 

os diferentes cenários do contemporâneo, permitindo o que Bakhtin denomina de 

novas possibilidades semânticas. “... Por isso a palavra intrinsecamente convincente 

é bivocal ou bilíngüe, porque sua estrutura semântica ‘não é acabada, mas aberta; é 

capaz de descobrir em cada novo contexto dialógico novas possibilidades 

semânticas” (LARROSA, 2004a, p. 106). 

Assim, o que Larrosa considera mais interessante em Bakhitin não é sua 

proximidade com o que faz Foucault em A ordem do discurso, apenas por este 

motivo acreditamos que ele não traria Bakhtin ao debate. O que de fato ele 

considera importante neste é a forma como ele metaforiza sua distinção. Vejamos o 

que diz autor:  

... A oposição metafórica que estrutura o texto de Bakhtin é a oposição 
entre um texto sagrado, que se mostra petrificado, acabado, inerte e morto 
em sua literalidade, e um texto profano, que se mostra fluido, inacabado, 
dinâmico, vivo em sua traduzibilidade. (LARROSA, 2004a, p. 107)     

Para mostrar esta característica do texto profano, Larrosa vai tomar como 

exemplo um texto famoso de Borges intitulado Pierre Menard, autor de Quixote. 

Neste texto, Larrosa vai mostrar a leitura da leitura de Borges sobre a escrita que 

Menard fez do Quixote. Uma escrita que renova e coloca a obra na relação com a 

irrupção de significados, com a multiplicidade de possibilidades de interpretação do 

texto como infinita. Neste momento, o autor mostra que as possibilidades que 

evocam a obra literária mediante o comentário do texto é a forma para expor a “obra 

visível” e “invisível” do autor. Este trabalho com a linguagem que nos remete à 

renovação constante das formas de falar de um texto deixa-o aberto à pluralidade, 

ao movimento próprio de cada época, permitindo atualizações e 

recontextualizações, pois aquilo que está invisível é o que não está dito e poderá ser 

dito de infinitas maneiras em diferentes épocas. Tal como mostra em Backhtin, um 

texto profano é fluido, inacabado, dinâmico, vivo. 
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No texto O código estúpido Larrosa retoma suas críticas aos meios de 

comunicação de massa e aos processos de unificação da linguagem operada pelos 

media. Ele recorre a Gilles Deleuze para fazer a crítica a um pensamento que tende 

ao uno e à linguagem a ele submetida que denomina “código estúpido”. Neste texto, 

Larrosa abandona a linguagem das possibilidades dos textos anteriores, para entrar 

na realidade da língua e a sua estreita relação com uma cultura da mercadoria. 

Vejamos como ele inicia seu texto: 

... Gilles Deleuze, seguindo a Nietzsche, também tinha dito bem claro: “o 
que se contrapõe ao pensamento é a estupidez”. O não pensamento, 
portanto, não seria ausência de pensamento “senão a estrutura do 
pensamento como tal”: algo que poderíamos chamar de um pensamento 
estúpido. Esse pensamento estúpido, continua Deleuze, é uma tradução: a 
tradução ao pensamento “do reino dos valores mesquinhos ou do poder de 
uma grande ordem estabelecida”. E imediatamente, tratando de evitar um 
progressismo demasiado evidente, ou um farisaísmo demasiado fácil, 
Deleuze se apressa em agregar que o pensamento estúpido não é coisa do 
passado, ou dos outros, ou dos que não sabem pensar, ou dos que 
pensam como nós, mas que é coisa nossa, que tem a ver conosco, que se 
deriva quase naturalmente, como uma secreção, mesquinhez de nossa 
vontade de viver ou de nossa submissão à ordem, à qualquer ordem: “a 
estupidez e a baixeza são sempre as de nosso tempo, as de nossos 
contemporâneos, nossa estupidez e nossa baixeza. (LARROSA, 2004a, p. 
134) 

 

Tal como faz em outros domínios, Larrosa escolhe trabalhos críticos aos 

meios de comunicação de massa para introduzir uma crítica a forma como os 

sujeitos, suas relações e seus códigos vão sendo homogeneizadas. Ele argumenta 

que o pensamento estúpido é possível numa cultura da mercadoria, pois aqui a 

tradução é processo que passa primeiro pela homogeneização do código onde o 

sentido é estabelecido e serve à unificação do pensamento. Em seguida, neutraliza 

o receptor como aquele que recebe passivamente as mensagens e as tomam como 

única possibilidade de sentido. E, por fim, neutraliza as relações sociais ao definir 

para os sujeitos da comunicação que suas relações são constituídas e significadas 

apenas pelo sentido do código estúpido.  
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3.3 Sobre a renovação da linguagem 

 

 Estas contribuições nos têm permitido entrar em diálogo com Larrosa para 

entender como a linguagem aparece em suas reflexões. O próprio Larrosa confessa 

que existe em sua proposta “... um convite claro por renovar a linguagem na qual se 

fala de educação”. (LARROSA, 2004a, p. 295). Esta afirmação está numa entrevista 

à Magaly Télles que foi condensada no livro Linguagem e educação depois de Babel 

sob o título de “Conversações” e dentre estas nos ateremos neste momento a uma 

delas: “Da pluralidade, do acontecimento e da liberdade”.  

 O que temos visto ao longo deste texto tem relações próximas com o que 

Larrosa reponde as perguntas que lhes são feitas. O primeiro questionamento marca 

a pluralidade com que Larrosa trata dos temas sobre educação, ao introduzir ao 

debate uma linguagem pouco convencional ao campo da educação, domínio este 

colonizado pelos discursos predominantes nas ciências sociais, principalmente da 

Psicologia. O uso da alternativa literária e de autores que tem ao longo de suas 

reflexões se debruçado com estilos que fogem aos racionalismos modernos tem sido 

o caminho mais adequado do autor para rever o vocabulário pedagógico.  

 Ao longo de suas obras somos testemunha desta necessidade de Larrosa, 

ao introduzir reflexões sobre a tradução, a interpretação e a reconstrução dos 

sentidos entre contextos diferenciados e como a palavra está envolvida com o 

caráter próprio daquilo que é humano: a pluralidade. Autores tão poucos 

convencionais ao discurso pedagógico tem sido a opção dele para fugir aos modos 

predominantes, tais como Borges, Steiner, Heidegger, Gadamer, Bakhtin, Deleuze, 

Derrida e outros. 

 Este itinerário de Larrosa o conduz a um lugar de fronteiras, tal como ele 

confirma: “... Como tu sabes, movo-me em um terreno fronteiriço entre a Filosofia, a 

Literatura e a Pedagogia” (LARROSA, 2004a, p. 296). Com esta afirmação Larrosa 

se apresenta como uma expressão que destoa aos ouvidos comuns. Ele argumenta 

que quando fala em contextos ditos “não-pedagógicos” geralmente é compreendido 

como alguém que fala declaradamente sobre pedagogia. O contrário se faz quando 
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fala para “pedagogos”, pois a impressão que deixa a estes é de que já deixou de 

falar de pedagogia.  

 Esta dissonância provocada pelo seu modo de falar sobre educação e 

pedagogia tem a própria intenção de Larrosa que não quer apresentar nenhum 

discurso prescritivo que leve as pessoas a deduzirem “o que fazer?”. Ao contrário 

disso, toma palavras de um de seus interlocutores (Miguel Morey) para afirmar:  

... Costumam dizer que são os discursos “sugestivos”, “provocadores”, mas 
não sabem muito bem o que fazer com eles. Se além do mais, sais pela 
escritura mesma, da lógica epistemológica, da lógica da verdade positiva, e 
o único que pretendes é produzir efeitos de sentido (como diria meu amigo 
Miguel Morey, não apelar tanto em dizer “as verdade do que são as 
coisas”, mas problematizar “o sentido que nos passa”), os problemas de 
escuta se agudizam. (LARROSA, 2004a, p. 296)          

 

 De acordo com isso, Larrosa se posiciona que a renovação da linguagem 

começa quando introduzimos outra forma de falar, mas não é apenas a mudança do 

vocabulário que lhe interessa. Mais adiante na mesma entrevista, ele se vale de uma 

interpretação de Maria Zambrano sobre Aristóteles do trecho Sobre a Interpretação. 

Ele argumenta que a passagem da linguagem falada em texto escrito significava 

para Aristóteles a conversão da voz humana em linguagem articulada e é por isso 

que os antigos faziam a oposição entre a voz inarticulada dos animais e a articulada 

dos homens. Entretanto, o que faltava aos gregos era perceber que há elementos na 

voz que não são traduzíveis à palavra, tais como o “... gemido, o sussurro, o 

balbucio, o soluço, talvez o riso”. (LARROSA, 2004a, p. 297). 

 Portanto, a renovação da linguagem em Larrosa, significaria estes dois 

momentos: o vocábulo e o tom. Vejamos: 

... Poderíamos dizer então que renovar a linguagem não é só mudar o 
vocabulário ou a sintaxe, mas também mudar o tom, e o que faz com que 
simpatizamos com determinados tipos de escritura e não com outros, 
independentemente de seu “conteúdo”, ou de que estejamos ou não de 
acordo com sua tese, o que faz com que sejamos surdos ou não a 
determinados tipos de escritura, é justamente uma questão de tom, ou de 
paixão. Cada vez me interessa mais a diferença de tons... (LARROSA, 
2004a, p. 297, 298)               
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CAPÍTULO IV – EXPERIÊNCIA, LITERATURA E FORMAÇÃO 
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4.1 A leitura e a formação em Larrosa  

 

 Larrosa inicia o capítulo dedicado à formação descrevendo uma citação de 

Nietzsche do prefácio do livro Sobre o futuro de nossas escolas. Neste, ele 

apresenta o tipo de autor que deseja para seu livro: “Não deve fazer intervir 

constantemente sua pessoa e sua cultura” (NIETZSCHE apud LARROSA, 2003, p. 

45). Larrosa considera esta colocação surpreendente pelo simples fato de que aquilo 

que nos ensinaram sobre a leitura é que ela deveria ser pessoal e crítica, mas, esta 

forma sugerida por Nietzsche de caracterizar o leitor, se aproxima com a de Peter 

Handke, segundo o qual o leitor deve ser capaz de criar silêncios.  

 Além das duas observações a respeito das características do leitor, ele vai 

trabalhar a epígrafe que colocou no início do capítulo, denominado de “O espírito da 

criança” ou “O espírito que se faz criança”.5 Para Larrosa, falar da leitura e da escrita 

não está fora de lugar, pois o que a idéia de formação permite pensar, é o que 

acontece ao ler um livro, ou seja, o que é a experiência da leitura ou o que é a leitura 

como experiência. O autor ainda diz que a idéia de formação elaborada no neo-

humanismo alemão do século XIX e a forma como foi articulada narrativamente no 

bildungsroman está inserida no contexto educativo em que as humanidades e as 

letras formam o núcleo do ensino. Além disso, foi neste contexto espiritual em que o 

poeta ou o artista reivindicava seu papel na formação do homem.  

... A formação não é outra coisa senão o resultado de um determinado tipo 
de relação com um determinado tipo de palavra: uma relação constituinte, 
configuradora, aquela em que a palavra tem o poder de formar ou 
transformar a sensibilidade e o caráter do leitor. (LARROSA, 2003, p. 46)      

A relação com a imagem da criança já tem sido referenciada pelo autor em 

outros momentos deste texto e aqui ele abre ainda mais a brecha para a incerteza. A 

primeira relação da criança com um mundo é caminhar para aquilo que o mundo 

adulto se lhe impõe e este processo de socialização, segundo o autor, lhe impõe o 

que já está determinado. O Indeterminado da infância é o espírito ainda livre dela e 

distante das imposições do mundo adulto. Nós vimos quando argumentamos sobre 

                                                 
5 A epígrafe diz: “... quem diz, pois, que não há mais aventuras? O caminho que vai do amorfo, simplesmente 
selvagem, ao formalmente selvagem, ao selvagem repetível, é uma aventura (do espírito da criança à criança de 
espírito). 
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o tema da liberdade que a posição de Larrosa vai de encontro ao alcance da 

maioridade contida na noção de liberdade da ilustração moderna. A busca da 

infância significou navegar na contramão da modernidade e, por isso, que Larrosa 

continua com Handke tentando partir do estado de indeterminação da criança, mas, 

ao mesmo tempo, tenta expor a importância de livrá-la da determinação, ou seja, 

das formas de subjetivação inscritas na socialização que se impõe a ela. Livrá-la 

disso, seria o sentido da primeira orientação da formação segundo Larrosa: 

renovação da sua relação com o mundo:   

O caminho na direção da criança de espírito não vem da rememorização 
nem do caminho de retorno, mas, como veremos, de uma cuidadosa 
renovação da palavra e uma tenaz pré-ocupação em dar forma às coisas 
da natureza e dos homens, em ler o mundo de outra maneira, da qual 
possa surgir um começar plenamente afirmativo, formalmente selvagens. 
(LARROSA, 2003, p. 46) 

 

Outro tema retirado de Handke é a transmissão do silêncio. Isto não 

significa a intimidação do calar tal como uma imposição do poder, transmitido por 

uma linguagem que intimida e propaga uma fórmula, as rotinas e os bordões no 

“modo de expressão”. Handke supera esta forma de linguagem em que: “... se torne 

impossível qualquer experiência, que polui qualquer experiência com tudo o que de 

trivial e falso existe em nossa própria história lingüística naquilo que ela tem de 

‘ruído’”. (LARROSA, 2003, p. 47). 

Aqui o tema da linguagem continua a ser substantiva para a compreensão 

de formação em Larrosa. A pluralidade de possibilidades que ela nos fornece segue 

os caminhos da repetição, mas, tal como vimos, da diferenciação das formas que 

nos são dadas. A busca da singularização para ele significa e invoca uma 

contraposição às rotinas, aos imperativos estabelecidos, ao que ele denominou em 

seus ensaios babélicos de “código estúpido”, da linguagem vinculada a um mundo 

administrado. Aqui o silêncio, parafraseando o autor, é uma linguagem 

“maximamente despersonalizada”, mas como um voltar-se a si, em que o sujeito 

silencia para ouvir as vozes que lhe falam, objetivando distanciar-se dela, tentando 

ouvir a sua entre as outras vozes.     
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Assim, quando Nietzsche fala que o leitor esperado fosse aquele que não 

envolvesse sua pessoa e sua cultura, significa:  

... envolver sua cultura é não poder se separar destas modalidades de 
respostas mecânicas e repetitivas, cuja a função principal é produzir e 
reproduzir essa outra instituição social, agressiva e arrogante chamada 
“mundo verdadeiro”. (LARROSA, 2003, p.48) 

Com isso, Larrosa continua apresentando argumentos em direção a sua 

compreensão de formação. Ele deixa claro em seu texto a sua posição em pensar a 

formação no que denomina de “uma chamada não transitiva”. Com esta expressão 

ele quer se distanciar dos projetos emancipatórios modernos de formação, 

rejeitando pensar a partir de um projeto acabado e de um processo formativo que 

conduza o sujeito a transitar para a realização deste projeto. O distanciamento com 

os discursos mais efetivos na educação e na formação assentados neste 

pressuposto moderno é nítido na posição de Larrosa.  

Como exemplo, começa a traduzir para suas reflexões contribuições 

literárias e, com isso, começamos a perceber sua tentativa de aproximar a formação 

da experiência literária. O exemplo relatado sobre a influência exercida de Goethe 

sobre seus leitores é apreendida por Larrosa como uma atitude que leva o leitor a 

uma abertura para pensar a sua relação com a experiência da formação de forma 

não transitiva. Aqui a experiência literária deve conduzir os sujeitos a voltarem para 

si mesmos e permanecerem no questionamento, sempre abertos e inacabados. Tal 

como afirma: 

... O processo de formação está pensado, melhor dizendo, como uma 
aventura. E uma aventura é, justamente, uma viagem no não planejado e 
no não traçado antecipadamente, uma viagem aberta em que pode 
acontecer qualquer coisa, e na qual não se sabe onde se vai chegar, nem 
mesmo se vai se chegar a algum lugar. De fato, a idéia de experiência 
formativa é esta idéia que implica um si voltar ´para si mesmo, uma relação 
interior com a matéria de estudo, contém em alemão a idéia de viagem. 
Experiência (Erfaharung) é, justamente, o que se passa numa viagem 
(fahren) o que acontece numa viagem. E a experiência formativa seria, 
então, o que acontece numa viagem e que tem a suficiente força como que 
para alguém se volte para si mesmo, para que a viagem seja uma viagem 
interior. (LARROSA, 2003, p. 52,53)   
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4.2 A novela pedagógica e a pedagogização da novela  

 

Larrosa inicia o texto dizendo que Basil Bernstein estudou de modo 

singular os princípios que estruturam o que ele denomina de texto pedagógico. Para 

ele, o texto pedagógico é aquele que se configura mediante a apropriação de outros 

textos que foram selecionados, descontextualizados: a literatura escolar não é a 

Literatura, assim como história escolar não é a História etc. Assim, quando um texto 

passa a fazer parte do discurso pedagógico é incorporado a ele outra gramática, a 

gramática didática e a gramática ideológica. 

Ele propõe analisar o que ocorre quando a novela é convertida em texto 

pedagógico e submetida às regras didáticas e ideológicas do discurso pedagógico 

oficial e dominante, em outras palavras, seria pensar de que modo a novela pode 

escapar ao controle das regras e como pode contribuir para desestruturá-las. 

Larrosa analisa a obra de Nietzsche O nascimento da tragédia na qual o 

autor quer fazer um tipo de genealogia da literatura didática e diz que: “... aquilo que 

chamamos de literatura foi concebido como um veículo fácil, agradável e indireto 

para a transmissão de alguma verdade”. (LARROSA, 2003, p. 118). Nietzstche 

qualifica a novela enquanto um gênero prático que melhor expressa o espírito 

teórico, no qual o teórico é caracterizado como uma arte e em contraste com o 

trágico, por sua pretensão de dizer a verdade. Então, a novela seria um gênero 

‘moral’ por excelência, e Larrosa afirma: 

... O que Nietzsche parece indicar aqui não é apenas que a poesia é capaz 
de transmitir verdades e máximas morais formuladas fora dela, na filosofia, 
mais que a poesia, em sua forma de novela, compartilha com a dialética, 
ainda que de modo inferior e como que subordinado, a pretensão de 
conhecer o mundo e de modificá-lo. (LARROSA, 2003, p. 119) 

 

Larrosa diz que existem alguns elementos no texto nietzscheano que 

“permitem estabelecer alguma distância em relação a essa intuição, sem dúvida 

provocativa e certamente perspicaz, mas demasiadamente unilateral em sua própria 

generalidade”. (LARROSA, 2003, p. 119). 
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 Larrosa ressalta na análise que Nietzsche faz do diálogo platônico algo 

próximo do dialogismo bakhtiniano, caracterizando o diálogo platônico como “um 

gênero híbrido e excêntrico”. Ele afirma não ser possível uma separação total entre 

a dimensão poética e a filosófico-científica, assim como não é possível uma total 

subordinação de uma a outra. Ele entende que a estrutura do logos pedagógico 

presente no diálogo platônico está impregnada de um núcleo filosófico doutrinário (o 

conteúdo a transmitir), figurado numa cena com a finalidade de reproduzir as 

características de uma interlocução (o contexto empírico da transmissão), incluindo, 

ilustrações literárias com finalidades expositivas e didáticas. 

Quem conhece Platão e seus diálogos, reconhece que sua finalidade 

pedagógica não é outra senão expressar e comunicar a verdade assentada na sua 

estratégia formal. Entretanto, tanto para Nietzsche quanto para Larrosa, a literatura 

que aparece na novela pedagógica platônica não é apenas um método seguro para 

a transmissão de um “corpus doutrinário”, para eles seriam mais do que isso:  

... E o que a obra de Platão os oferece como resposta, além de um corpus 
doutrinal mais ou menos transmissível, não é outra coisa senão sua própria 
estratégia formal: a organização interna do diálogo como tecido precário, 
inseguro, às vezes equívoco e sempre provisório e insatisfeito do logos 
pedagógico. (LARROSA, 2003, p. 122)  

 

Larrosa afirma que a novela pedagógica é aquela que se deixa ler 

principalmente como portadora de um ensinamento. Apoiado nos argumentos de 

Julia Kristiva, ele diz que a novela antes de sua configuração como uma história 

pretende dar acesso ao saber, afirmando a estreita relação entre este gênero e um 

conteúdo a ser ensinado. No entanto, e do mesmo modo, este gênero é oriundo do 

relato épico e da poesia cortesã, conjugando, ao mesmo tempo, a função 

comunicativa e a didática da linguagem. 

 Aproximando esta autora das considerações nietzscheanas, Larrosa 

define a novela como a apropriação, a ampliação e a transformação das formas 

artísticas, a exemplo do tipo de fábula subordinada ao teórico e ambos regulados 

pelo espírito otimista e progressivo do logos pedagógico.  Segundo ele: 



 81 

 ... a novela pedagógica não seria outra coisa que um instrumento 
poeticamente sofisticado para persuadir ou convencer o leitor da verdade 
de alguma coisa e, se essa verdade for do tipo moral, para exortá-lo a atuar 
de determinada maneira” (LARROSA, 2003, p.124)  

 

Por outro lado, a novela seria comunicativa tanto no sentido da ralação 

autor/leitor, quanto na relação professor/aluno. Pressupõe-se, de um lado, a 

existência de um emissor com suas pretensões e um projeto determinado, tentando 

sobre seu destinatário mensurar a eficácia da transmissão sem correr o risco de 

desvio desse projeto. E de outro, um caráter pedagógico permeado pela “verdadeira” 

literatura. Esse adjetivo “pedagógico” nunca fora bem aceito pelo circulo literário, e 

muitos escritores não se sentiriam bem ao classificarem sua obra como pedagógica, 

isto é, o meio literário alimenta certa desconfiança das novelas que “queriam dizer” 

alguma coisa, além do mais se o “querer dizer” estivesse ligado a um ensinamento. 

Em princípio, a literatura está num caminho inverso ao da comunicação 

uma vez que está distante de qualquer pretensão de representação da realidade 

exterior, assim como não intenciona se apresentar como a expressão de uma 

subjetividade independente do texto. Ela, também, não quer ser o meio de acesso a 

um discurso moralizante, a submeter-se a um modelo estético ou agradar aos 

hipócritas, intencionado a alcançar um específico tipo de prazer. 

A literatura em Larrosa não se enquadra em nenhuma destas intenções, 

antes disso, ela deve recolher-se a si mesma, quer dizer: “... não se refere à outra 

coisa que não seja a si mesma do seu próprio modo de existência. A literatura 

insiste em manter-se independente de qualquer lei que lhe seja exterior expressando 

assim sua resistência à subordinação”. (Larrosa, 2003, p. 125)  

Assim sendo, o interesse de Larrosa é apostar na radical impossibilidade 

de subordinação da literatura. A intenção dele não é separar a literatura da 

pedagogia, mas para demarcar uma forma de resistência dela à subordinação ao um 

logos pedagógico. Para explorar isso, Larrosa retorna a Peter Handke: 

... O sistema estúpido de educação que os representantes das autoridades 
responsáveis me aplicaram, tanto a mim quanto a todos, não podia fazer, 
de mim, grande coisa. Eu nunca fui educado pelos educadores oficiais: 
sempre deixei que fosse a literatura a me transformar (...). Tendo me dado 
de que eu mesmo tinha podido mudar graças à literatura, que a literatura 
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havia feito outro de mim, eu espero, sem cessar, da literatura uma nova 
possibilidade de transformar (...). E porque me dei conta de que eu mesmo 
tinha podido mudar graças à literatura, que é apenas a literatura que me 
permitiu viver com uma maior consciência, estou convencido de poder 
mudar os outros graças à minha literatura”. (LARROSA, 2003, p. 126)   

Portanto, a aproximação da literatura com a formação para Larrosa implica 

poder voltar-se contra uma linguagem fossilizada, contra a imposição de um mundo 

como uma realidade já pensada e, ao mesmo tempo, como potencializadora de 

outro modo de ser em relação ao mundo, ao conhecimento e a si mesmo. Esta 

consideração nos leva a outra observação de Larrosa, que se preocupa com o modo 

como lemos os textos, pois, para ele, o que faz com que um texto seja literário são 

os modos como nos relacionamos com este e o que há de “pedagógico” numa 

novela para ele não é a novela em si, mas o modo de lê-la, e o caráter pedagógico 

de uma novela é o efeito de leitura, a relação que estabelecemos com textos que, 

segundo ele, deve ser mediada pela “multivocidade”, a “plurisignificatividade” e sua 

abertura. 
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Considerações finais 

 

 O título deste trabalho nos tem colocado diante da intenção de pensar a 

redefinição da linguagem pedagógica e ao fazer isso nos convida a questionar por 

que estamos falando neste tom que reivindica a necessidade de mudar a forma de 

falar sobre educação, de introduzir outro vocabulário e, conseqüentemente, lançar-

se por outras palavras. De início, vale a observação de que os estudos sobre a 

reflexão que Jorge Larrosa traz para o campo educacional são as motivações que 

nos permite assim se posicionar. Em Larrosa, não percebemos nenhuma restrição 

em se deparar diante do anúncio da crise dos discursos emancipatórios modernos, 

que em muitos casos tem conduzido os intelectuais a se calarem frente àquilo que 

não lhes autorizam ainda nomearem ou assumirem os limites de uma crítica 

negativa.  

Neste sentido, observamos a posição de Larrosa como uma coragem de 

um aventureiro que aceita caminhar por terrenos que não conhece ou até de repisar 

entre os passos já traçados e tentar encontrar uma forma que os repita e os evite ao 

mesmo tempo. Assim, começamos nossa leitura de Larrosa e visualizamos mais de 

um Larrosa. Um que rejeita as formas estabelecidas de discursos e práticas 

educativas e outro que assume direcionar-se pelo desconhecido. É claro que, tal 

como notamos no início deste trabalho, as críticas do autor à realidade educacional 

são muito mais consistentes que suas proposições. Quando ele abordou a leitura, 

rejeitou declaradamente o leitor crente e os livros indigestos; do mesmo modo se 

posiciona quando critica o modelo de formação da ilustração moderna (bildung), 

propondo ir além deste modelo, ou quando volta contra a idéia de maioridade 

kantiana, opondo a esta à figura da criança como a imagem que sugere a superação 

da condição estabelecida pela indeterminação do espírito da criança.  

No capítulo sobre linguagem, em seus “ensaios babélicos”, ele evoca a 

condição da linguagem como pluralidade marcada pelas infinitas possibilidades do 

texto literário.  Neste vimos diversas contribuições filosóficas apresentadas por 

Larrosa com a finalidade de expor o caráter mutável da linguagem, as formas 

diferenciadas de sua repetição, como em uma mesma língua habitam outras línguas 
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e como é ilusório tentar traduzir sem levar em consideração o transporte sentido 

envolvido nestas investidas intelectivas. 

A redefinição da linguagem e da pedagogia segundo Larrosa começa 

pelas escolhas que ele faz para lançar ao campo da educação suas proposições 

sobre formação. Aqui vale reafirmar que não percebemos o interesse de Larrosa em 

afirmar ou combater outros discursos com o seu. Já temos notado que ele, tal como 

sugere Lyotard, quer antes inventar uma nova forma de jogar com a educação do 

que combater no campo ou disputar um ou para vencer outros discursos 

predominantes. Sua intenção é continuar pensando e não paralisar ou afirmar-se 

num terreno de onde possa lançar seus dados. O pensamento de Larrosa evita 

esquemas e seu primeiro convidado à reflexão é um autor que como ele apresentou 

há mais de um século uma filosofia que se propôs a ser itinerante. Nietzsche e seus 

textos polêmicos, suas críticas duras e suas proposições incertas, clamando por 

múltiplos sentidos é o que nos apresenta Larrosa. Sua posição não encontra em 

Nietzsche uma interpretação filosófica, mas faz ecoar dele sentidos para falar de 

como se ler, como se forma, da liberdade e, para isso, não teme em falar mediante 

as figuras, tais como a do camelo, do leão e da criança. 

A partir disso, pudemos identificar em Larrosa três momentos importantes 

para compreender sua investida pela pedagogia, que compreenderemos aqui como 

“renovações” que pretende Larrosa, não para fixar ou definir o novo, desta forma ele 

não aceitaria nossa interpretação, assim como não aceitaria que estas fossem 

apreendidas como são lançadas ao campo as inovações pedagógicas como 

positividades de uma época. Diríamos que as “renovações” são movimentos 

intencionais do autor, ou como poderia chamar de “efeitos de sentidos”. 

A primeira das renovações é a renovação da relação dos sujeitos com o 

mundo. Para esta, ele estabelece um diálogo com Peter Handke e a imagem mais 

próxima desta renovação é a da criança, pois ela está mais próxima da 

indeterminação, ainda livre das malhas de uma socialização que introduz os sujeitos 

à vida adulta, à maioridade, ao pensamento único, à estupidez. Larrosa indica um 

caminho inverso à ilustração moderna e para isso nos propõe três imagens para a 

reflexão. Primeiro, nos fala do obediente e submisso “camelo”, depois do crítico 

voraz e incansável em ser crítico do “leão”, e, por fim, a imagem da criança que deve 
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rejeitar o camelo, ser leão e aventurar-se pela indeterminação, pela leitura do 

desconhecido, para além da bildung, para além da liberdade. 

A segunda renovação que percebemos é a renovação da linguagem e 

para isso ele propõe um processo de “despersonalização” que leve as pessoas a 

ficarem mudas, em silêncio, para verificarem por trás daquilo que estiver visível a 

obra invisível e ainda não dita. No capítulo que nos dedicamos a isto, temos visto 

Larrosa lançar-se pela leitura de Borges sobre O Quixote de Pierre Menard e, ao 

mesmo tempo, como ele se aventurou pelas multiplicidades de interpretações dos 

textos que vêm ao texto. A renovação da linguagem vem pelos temas que propõe ao 

campo, pelos autores que traz ao debate, por serem ainda pouco lidos e incomuns 

ao campo educacional, bem como pela compreensão da linguagem e de sua relação 

com a literatura e a filosofia. Falar deste modo de pedagogia soa dissonante a este 

campo e é desta forma que ele quer ser apreendido, ainda que incompreendido. 

A terceira, como não poderia deixar de ser, é a renovação discursiva que o 

autor propõe. Ele sai dos cânones educacionais, dos desgastantes discursos 

oriundos da psicologia, sociologia, da política no campo educacional; para falar pela 

e com a literatura. Este posicionamento do autor assume certa coerência com seus 

argumentos filosóficos, uma vez que o saber literário e a linguagem literária nos 

permitam esta relação de multissignificação com o mundo e, nos termos do autor, é 

saborear o sentido conotativo das palavras. Esta opção é verdade que lhe custa 

caro, pois desta forma põe a educação em contato com uma produção que não tem 

a intenção de pedagogizar o texto literário e fazer dele um instrumento com o qual 

se possa ensinar algo. A própria literatura nutre certo distanciamento desta forma de 

controle do saber literário; a recepção do texto, como vimos, é algo que permite que 

o texto permaneça aberto à resignificação contextual, ser mutável ao tempo e às 

investidas singulares em acordo com os estilos de cada um.  

Por fim, a última renovação que conseguimos identificar nas contribuições 

de Larrosa é a sua intenção de renovar o sujeito pela literatura como experiência de 

leitura. Tal como vimos, a noção de literatura em Larrosa quer evitar a submissão da 

literatura a um determinado logos pedagógico e aposta na novela pedagógica por 

permitir uma relação com os textos que sejam capazes de negar uma linguagem 

fossilizada e afirmar a sua condição babélica, quer dizer, sempre aberta à 
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pluralidade. Para ele, isto significa tornar o texto literário inacabado, tal como somos 

e como sempre nos relacionamos com ela de uma forma inovadora. 

Portanto, os resultados acima são mais do que suficientes para mostrar 

que Larrosa quer a redefinição da linguagem pedagógica, assim como a redefinição 

da própria pedagogia, introduzindo um modo de falar sobre educação que ecoa de 

forma dissonante aos ouvidos dos educadores e é este efeito de sentido que 

pensamos que ele quer nos deixar, sempre aberto a tantas outras possibilidades de 

significação.    

Entretanto, o que nos inquieta é esta ênfase que Larrosa atribui à 

linguagem para redefinir a pedagogia, pressupondo que falar diferente seria o 

suficiente para a constituição de outras realidades educacionais. É claro que este 

autor entende que a linguagem como potencializadora de sentidos é capaz de criar 

realidades, tal como aquelas que estão determinadas, pois para ele tudo que é real 

é invenção e, por isso, pressupõe que o que foi inventado poderá ser reinventado. 

Assim, ao tentar apontar uma saída para a crise, Larrosa aposta numa via 

individualizante ao dispor o sujeito a tentar superar as formas estabelecidas de 

subjetivação pelas experiências que cada um desses sujeitos possa constituir em 

relação com a literatura.     

 Deste modo, salvar os sujeitos pela experiência da leitura seria a lógica 

do pensamento de Larrosa em que cada um seria responsável pela sua formação. 

Essa intenção de Larrosa muito nos inquieta, pois ao mesmo tempo em que ele se 

opõe ao mundo administrado, às formas de socialização predominantes e ao modo 

como a sociedade organiza e realiza as experiências educativas, ele tenta superar 

estes se dando o direito em não dizer como deveriam então os sujeitos se 

organizarem coletivamente para educar uns aos outros. Entendemos que esta 

posição de Larrosa é uma opção por uma reflexão que fazemos do sentido da 

educação na contemporaneidade, mas que seu falar exclui do debate sobre 

educação questões recorrentes e indispensáveis ao campo. 

Ele se opõe ao mundo administrado e, conseqüentemente, à sociedade 

capitalista, mas se abstém em discutir a relação entre educação e sociedade, de 

como se organizariam as escolas, de como se dariam as experiências educativas, 
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de discutir a relação entre os sujeitos nos espaços educativos. Neste sentido, o que 

nos resta são dúvidas de como seria a formação numa sociedade onde a exigência 

formativa seria uma viagem literária mediada pela relação dos sujeitos com sua 

língua. 

Assim, se a pedagogia deve ser renovada, renovando a relação que o 

sujeito estabelece com o mundo, com a linguagem, com os discursos e, ainda, a 

renovação do próprio sujeito, ainda falta entender pela proposta de Larrosa como 

isto aconteceria nos espaços educativos. Em nosso posicionamento, há em Larrosa 

um forte apego à linguagem e uma substancial reflexão sobre o sentido da 

educação, mas não consideramos que ele tenha reunido elementos suficientes para 

uma renovação da pedagogia, ou seja, sua discussão é, em nosso entendimento, 

uma renovação discursiva no campo educacional ou, tal como argumenta, uma nova 

forma de falar sobre educação, mas não uma pedagogia.   
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