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RESUMO:

Sabemos que no campo educativo, um projeto ou uma política educacional são oriundas de determinadas
concepções de sujeito e educação. Assim, partindo da necessidade de se interrogar os significados da
noção de infância na teoria educacional contemporânea, apoiamo-nos nas pesquisas do educador Jorge
Larrosa para investigar como, na sua abordagem teórica, a tríade infância-educação-acontecimento se
articula numa perspectiva de resistência aos processos educativos vigentes. Partimos de uma abordagem
qualitativa da pesquisa filosófica-educacional, através da pesquisa bibliográfica. O princípio metodológico
que nos orientou foi o hermenêutico. A análise apontou que, nessa perspectiva de resistência, é preciso
uma ressignificação acerca da relação entre infância e educação, a partir do acolhimento de uma outra
conceituação acerca da infância, nesse caso, enquanto acontecimento.

Palavras-chave: Infância, Jorge Larrosa, Teoria da educação.

RÉSUMÉ:

Nous savons que dans le domaine de l&39;éducation, un projet ou une politique éducative sont issu de
certaines conceptions du sujet et de l&39;éducation. Ainsi, basé sur la nécessité d&39;interroger les
significations de la notion d&39;enfance dans la pédagogie contemporaine, nous nous appuyons sur la
recherche de l’éducateur Jorge Larrosa pour étudier, dans son approche théorique, comment la triade
enfance-éducation-événement s’articule dans une perspective de résistance aux programmes
d&39;éducation existants. Nous avons un approche qualitative de la recherche philosophique et
pédagogique, à travers la recherche documentaire. Le principe méthodologique qui nous a guidés était
l&39;herméneutique. L’analyse a souligné que, dans cette vue de la résistance, il faut une redéfinition de
la relation entre l&39;enfance et l&39;éducation, d&39;accueillir une autre notion sur l&39;enfance, dans
ce cas, comme un événement.

Mots-clés: Enfance, Jorge Larrosa, Théorie de l’éducation.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nosso trabalho parte da premissa que faz-se necessário, frente às dificuldades e contradições a qual
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encontra-se exposta a educação – pelo menos a ocidental – buscar um estatuto filosófico para a pesquisa
que tenha como foco a relação entre educação e infância.

Sabemos bem que a infância se tornou uma problema para a sociedade a nível global, que pode ser
ilustrado, dentre outras coisas, pela grande quantidade de publicações de relatórios de pesquisa científica,
pelo aumento significativo do número de emissões de rádio e televisão e de revistas dirigidas ao grande
público com temáticas sobre a infância (KERLAN, 2008).

No entanto, ao nos debruçarmos sobre a história moderna da educação e do pensamento sobre a infância,
é possível apontar vários momentos de crise da educação, ou melhor, é possível identificar várias crises da
educação moderna para a infância (ALBORNOZ, 2008). Um momento de ruptura com a educação dita
tradicional pode ser apontado a partir da publicação do livro Emilio ou Da Educação (1792) de
Jean-Jacques Rousseau. A obra se constitui como um divisor de águas tanto na concepção de governo e
democracia quanto na historia das ideias pedagógicas, uma vez que revoluciona a relação entre adultos e
crianças no que refere ao tratamento, à liberdade e às experiências dos homens (infantes) ainda não tão
maduros.

No que concerne à teoria educacional, a concepção rousseauniana de natureza humana ainda figura entre
nós como uma referência, na medida em que possibilitou toda uma organização educativa em torno da
ideia de perfectibilidade. Rousseau inaugura a dimensão de perfectibilidade do ser humano, dando novo
peso e uma maior responsabilidade à tarefa pedagógica e educativa na medida em que o caráter especifico
da humanidade é o de ser aperfeiçoar conforme os fins próprios de cada homem e à sua própria escolha,
ou seja, conforme sua própria liberdade (ALBORNOZ, 2008).

A noção de perfectibilidade funciona como uma cisão entre homens e animais. Uma vez que o ser humano
não é determinado biologicamente como os demais seres, pode, através da educação (e apenas dela!)
adquirir uma moral – pois apenas os homens são educados e educáveis. Nesse sentido, o que concebe
este estado de indeterminação e possibilidade de perfectibilidade se caracteriza em Rousseau como a
liberdade, o que é próprio do ser humano.

No cenário atual, ainda fortemente influenciado pela noção de perfectibilidade, percebemos que no campo
educativo tanto um projeto quanto uma política educacional são oriundos de determinadas concepções de
sujeito e educação. Partindo da necessidade de se interrogar filosóficamente os sentidos e os significados
da noção de infância no contexto da teoria educacional contemporânea, nos apoiamos nas perspectivas de
Jorge Larrosa (1994) quando este afirma que o discurso pedagógico não pode mais ver-se apenas como
um espaço neutro para o desenvolvimento e/ou autoconhecimento dos educandos, mas sim, como um
instrumento capaz de construir sujeitos de maneiras bem específicas.

Jorge Larrosa é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade de Barcelona, onde atua como
professor. Suas pesquisas abordam, prioritariamente, temas que podem ser considerados como marginais
para o discurso pedagógico, pois são construídas a partir de inflexões, dissonâncias, fragmentos e
descontinuidades. No entanto, enxergamos nesse movimento, um fôlego para se pensar a educação
contemporânea. Segundo ele, o discurso pedagógico atual se encontra cerceado entre a arrogância dos
cientistas e a boa consciência dos moralistas, desse modo, praticamente impronunciável. É crescente a
sensação de que, cada vez mais, temos de aprender de novo a pensar e a escrever, ainda que para isso,
tenhamos de nos distanciar da segurança proporcionada pelos saberes, métodos e linguagens que já
dominamos (LARROSA, 2006).

Na esteira das proposições de Jorge Larrosa, objetivamos investigar como a tríade
infância-educação-acontecimento se articula no pensamento do autor numa perspectiva de resistência aos
processos educativos contemporâneos. No que se refere ao delineamento metodológico, o presente estudo
parte de uma abordagem qualitativa da pesquisa filosófica-educacional e busca a compreensão de
processos através da pesquisa bibliográfica.
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Para a atual investigação, selecionamos dois textos de Jorge Larrosa, que do nosso ponto de vista e dentro
do vasto conjunto temático do autor, contém de maneira mais contundente proposições que se aproximam
do nosso objetivo, são eles: O Enigma da Infância, presente no livro Pedagogia Profana[1] e Dar a
Palavra. Notas para uma Dialógica da Transmissão, inserido na coletânea Habitantes de Babel[2].

O princípio metodológico que orientou as análises dos textos foi o hermenêutico filosófico. No entanto,
foram privilegiadas as considerações de Giorgio Agamben quando da sua construção teórica, onde
metodologicamente se isola o elemento filosófico relativo à temática da pesquisa e o explora em sua
“capacidade de desenvolvimento”, tendo em vista, porém, que as regras da hermenêutica interpretativa
nos colocarão alguns limites. Nesse instante, conforme Agamben (2010) reside o momento crucial de
abandonar o texto e proceder por conta própria. Assim, a presente pesquisa, procurou identificar a partir
de signos presentes no corpo dos textos investigados, as fontes conceituais com as quais Jorge Larrosa
erige sua argumentação e, a partir deles, tentou-se formular novas proposições e transgredir os limites
impostos pelos textos em questão.

Nesse sentido, foram isolados os termos infância, educação e acontecimento nos textos e rastreados os
conceitos correlacionados a eles. Desse modo, no primeiro bloco temático abordamos o duplo lugar da
infância na contemporaneidade e a alternativa conceitual encontrada pelo autor; na segunda seção, a
noção de infância enquanto acontecimento e em seguida, nos debruçamos sobre qual a imagem da
educação capaz de acolher o conceito de infância como acontecimento. Na última parte do texto,
retomamos nossa problematização, discutindo como a tríade infância, educação e acontecimento se
articula no pensamento de Jorge Larrosa numa perspectiva de resistência aos processos educativos
hegemônicos.

O DUPLO LUGAR DA INFNCIA

Desde o final do século XIX que o tema da infância vem sendo apreendido pelas esferas discursivas, prova
disso são as propostas para a educação das crianças pequenas, onde várias foram e são as concepções
acerca de como deve ser a estrutura educativa e a organização espacial para esta faixa etária, transitando
entre concepções que priorizam ora apenas o cuidado, ora concepções disciplinares dos corpos das
crianças (KUHLMANN JR., 2000; FERREIRA; SIMÕES, 2009).

Esse quadro se constitui justamente porque a temática da infância foi paulatinamente anexada ao plano
político e, desse modo, as políticas públicas para os infantes são diretamente relacionadas à concepção de
infância adotada. De maneira geral, essa dimensão política da infância está atrelada à esfera do direito e
seu reconhecimento garantido através de documentos oficiais de cada Estado-nação. Isso tem
consequências para a formação dos profissionais que lidam diretamente com a infância, para as instâncias
micro políticas e, mais diretamente, à relação entre infância e educação, tendo em vista que a escola é um
dos espaços privilegiados onde esta relação pode se estabelecer (KRAMER, 2006).

No entanto, marcado pelo universo privilegiado das práticas em detrimento do pensar sobre, faz-se
necessária uma reflexão teórica acerca da temática da infância no que se refere aos sentidos e aos seus
significados, considerando que no campo pedagógico nada pode ser taxado como algo pronto, dado e/ou
acabado, conforme aparenta o tema da infância, pois, definições rígidas, nos parecem que apenas
condicionam e perpetuam os saberes e os fazeres existentes.

Dentro de uma reflexão acerca do sentido e do significado contemporâneo de infância, Jorge Larrosa é um
dos autores que, do nosso ponto de vista, consegue prover fôlego para uma reflexão orientada à
resistência aos processos educacionais hegemônicos – estes que notadamente encontram-se em estado de
falência e pouco respondem às demandas educativas atuais – , fornecendo elementos inclusive para uma
outra relação entre infância e educação.

O autor identifica que a concepção de infância com a qual estamos lidando majoritariamente no contexto

Pág.3/8



educativo se refere a algo do qual já houve uma captura pelos dispositivos do saber, das práticas e das
instituições. Nessa perspectiva, a infância significa um objeto de estudo de um conjunto de saberes e,
desse modo, podemos explicar, nomear, intervir e acolher (LARROSA, 2006). Terminologias comuns nesse
âmbito, dizem da infância enquanto paraíso perdido, natureza domada, matéria prima para a fabricação de
um mundo novo, infância como ponto zero do processo de desenvolvimento ou formação (LARROSA,
2011). No domínio das teorias educacionais, muitas foram as propostas de uma educação para a infância
pautada por este tipo de discurso – o que nos faz lembrar de Piaget e os estágios de desenvolvimento
cognitivo; no campo das políticas, dos programas e das instituições, temos a escola como ponto central e
os jardins de infância, onde as crianças eram consideradas como sementes em processo de crescimento.

Para Larrosa, em ambos os textos analisados e, em contraposição à ideia de infância como algo passível
de apreensão (LARROSA, 2006; 2011), a imagem da infância que está em jogo é justamente algo que
sempre está além de qualquer captura. Traz à tona a noção de infância como um outro: que pode
questionar nosso conjunto de saberes, o poder de nossas práticas e nossas instituições de acolhimento.

Na construção de sua argumentação teórica, o autor se apropria da ideia de natalidade presente no
pensamento de Hannah Arendt, enfatizando que a educação tem a ver com o nascimento, com o fato de
que constantemente nascem seres humanos no mundo, segundo a autora.

O conceito de natalidade em Hannah Arendt diz respeito à possibilidade de agir no mundo e dar início a
novas relações não previsíveis. É uma categoria central do pensamento político arendtiano e, a relação
entre natalidade e educação baseia-se na premissa de que a relação educativa nunca será dada a priori,
mas que deve ser pensada continuamente em função das transformações que podem advir de cada nova
incursão educativa (ARENDT, 2000).

O nascimento de uma criança, portanto, é um outro enquanto outro porque sempre será outra coisa
diferente do que podemos antecipar, porque está além do que sabemos, queremos ou esperamos,
segundo o autor. Desse ponto de vista, uma criança é algo absolutamente novo, mas não é o começo de
um processo mais ou menos antecipável, pelo contrário, é uma origem absoluta, um verdadeiro início, tem
a ver com a novidade. E, provoca o autor, “o que significa para a educação, o fato de que nasçam seres
humanos no mundo” (LARROSA, 2006, p. 188).

A partir desta provocação, o autor põe em jogo, o segundo componente de nossa análise: a noção de
acontecimento. Mas, o que significa a ideia de acontecimento Que relação existe entre a noção de
acontecimento e a natalidade

O ACONTECIMENTO DA INFNCIA

Considerando que o nascimento é o aparecimento da novidade radical enquanto manifestação que
interrompe toda e qualquer expectativa, é que podemos enxergar na proposição de Jorge Larrosa, a
natalidade enquanto acontecimento.

Novamente, o autor toma de empréstimo um conceito para erigir sua teorização acerca da infância: desta
vez, parte das investigações de Michel Foucault sobre o advento de uma ontologia do presente e privilegia
a categoria do acontecimento para delinear sua imagem de infância.

A noção de acontecimento não aparece no pensamento de Foucault de forma isolada, pelo contrário, ela
aparece em correlação com as noções de atualidade e problematização[3]. Contudo, nosso intuito não é de
fazer uma exaustiva análise do pensamento foucaultiano, mas situar o leitor na apropriação de Jorge
Larrosa. Nesse sentido, acontecimento significa aquilo que constrói a interrogação sobre o que somos, pois
a noção de acontecimento é central para a irrupção de uma singularidade (ou um evento) única e aguda,
no momento mesmo de sua produção (CARDOSO, 1995).
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Dessa maneira, o nascimento é o acontecimento inesperado porque interrompe a segurança do mundo e a
continuidade da história. A imagem da infância aqui posta em jogo por Larrosa é aquela que se constitui
como figura de acontecimento.

O acontecimento é talvez a figura contemporânea do álteron, do que escapa a qualquer integração e a
qualquer identidade: o que não pode ser integrado, nem identificado, nem compreendido, nem previsto.
Outras palavras que podem nomear também, ainda que de outro modo, o acontecimento são, por
exemplo, interrupção, novidade, catástrofe, surpresa, começo, nascimento, milagre, revolução, criação,
liberdade (LARROSA, 2011, p. 282).

Por isso, afirma o autor (LARROSA, 2006), para Hannah Arendt, a infância é entendida como
acontecimento significa a salvaguarda da renovação possível do mundo e a descontinuidade histórica.
Desse ponto de vista, o nascimento constitui um verdadeiro acontecimento. Mas é importante ressaltar
que, a retomada do conceito de infância por Jorge Larrosa, mais do que uma discussão acerca do sentido e
das possibilidades da infância, põe em questão a relação inquieta do homem contemporâneo com a
história.

Parece-nos irrefutável que o discurso e a ação pedagógica contemporânea são a tarefa do homem (ou
melhor, do educador/pedagogo) que faz, projeta, intervém e toma iniciativa. Nesse contexto, a educação é
em suma, obra de um pensamento estrategista, que procura obter um resultado mediante ações, numa
relação de previsibilidade. Ora, mas não seria esta premissa que justamente embasa as políticas e os
programas educacionais numa perspectiva de resultados, eficiência e eficácia Será que não é o momento
de nós educadores refletirmos o quanto nossas práticas contribuem para a consolidação e perpetuação de
uma concepção de infância que elimina o caráter de novidade e acontecimento encarnado pelos
recém-chegados É preciso esclarecer, no entanto, que não se trata da negação dos avanços educacionais
obtidos no plano político (tendo em vista inclusive, a cisão entre o assistencialismo e o educativo), mas da
tentativa de nos repensarmos enquanto agentes que, segundo o próprio Jorge Larrosa (1994), integram
um dispositivo – o pedagógico – que se caracteriza como uma ferramenta na definição de formas
singulares e normativas que constroem e/ou transformam a experiência de si.

Mas, de que educação estamos nos referindo, afinal Que imagem da educação é preciso construir para
acolher a ideia de infância enquanto acontecimento

EDUCAÇÃO E DESCONTINUIDADE

Cada figura de infância remete a uma modalidade de relação com ela: a que nos interessa aqui é a da
educação – que não é outra coisa senão uma forma particular de entrar em relação com a infância. E,
segundo Larrosa (2011) uma educação para a figura da infância enquanto acontecimento se baseia no que
ele denomina de descontinuidade. O autor objetiva pensar a transmissão pedagógica não como uma
prática que garanta a conservação do passado e a formulação do futuro, mas como um acontecimento que
produz o intervalo, a diferença, a abertura do porvir.

Antes de prosseguirmos, vale advertir que Larrosa se mostra ciente dos perigos de pensar a educação sob
o signo da transmissão e esclarece que sua opção teórica, apesar da omissão que a linguagem pedagógica
progressista tenta impor, privilegiando a aquisição em contraposição à transmissão, busca tratar da
transmissão no sentido mesmo de transporte, um sentido temporal, “e da transmissão no sentido de dar e
receber, de dar e de tomar, do que acontece na transmissão do dom da língua” (LARROSA, 2011, p. 282),
evocando a etimologia da palavra in-fante – sem fala.

Com a palavra descontinuidade, portanto, Larrosa pretende nomear basicamente, discursos educativos
que possam perturbar três tipos de esquemas: a) o humanista educacional, totalizador, ainda inspirado
pelo modelo alemão de formação, a Bildung; b) a ideia demasiado tranquila e tranquilizadora da
comunicação enquanto construção comum, no espaço e tempo e c) as figuras do diálogo, da compreensão
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e da mediação entre passado e futuro, calçada na noção tradição (LARROSA, 2011).

De maneira indicativa, o esforço de Jorge Larrosa em fazer ressoar junto à palavra educação, a noção de
descontinuidade, pode ser visto como uma tentativa de esclarecer que um determinado pensamento
educativo e pedagógico deve se libertar do passado – na medida em que não aceita as atrocidades
cometidas ao longo da história, inclusive em relação à infância, e se abra ao porvir – na acepção não de
um futuro planejado, repleto de conforto e mansidão, mas como um porvir, uma inderteminação, um
acontecimento.

Enxergamos nesse esforço empreendido pelo autor, uma chave analítica que permite uma abertura para
que pensemos estratégias aos processos educativos homogeneizantes, que perturba os lugares comuns da
teoria educacional.

Para finalizar, julgamos importante assinalar a distinção, ainda que retórica, que Larrosa faz entre futuro e
porvir. Com a palavra futuro, o autor procura identificar aquilo que se pode antecipar, projetar, criar
expectativas razoáveis sobre. Em oposição, com a palavra porvir, sinaliza aquilo que não podemos
antecipar, projetar, prever, predizer, ou melhor, aquilo que escapa à medida do nosso saber.

Com esse movimento, entendemos que Larrosa (2011) pretende ilustrar figuras demasiado comuns do
nosso campo pedagógico e que são marcas linguísticas dentro dos ambientes educativos, como por
exemplo, “aquela criança tem muito futuro”, fazendo desse tempo presente um tempo utilitário, que tem
de se converter em meio ou instrumento, um tempo que tem de se tornar rentável para que no futuro,
haja uma realização daquilo que se projetou antecipadamente. Ao mesmo tempo, Jorge Larrosa está
advertindo para o fato de que uma criança que “tem muito futuro” tem, na verdade, um presente
particularmente estreito e o cerceamento do seu porvir. De modo geral, o futuro é uma figura de
continuidade do tempo em caminho retilíneo, enquanto o porvir é uma figura da descontinuidade do tempo
em abertura.

O paradoxo está em que o tempo humano é um tempo ao mesmo tempo contínuo de descontínuo. Por isso
o paradoxo da educação é que ela tem a ver, simultaneamente, com a continuidade e com a
descontinuidade. Porque a educação é uma figura da continuidade e do futuro; mas, também, uma figura
da descontinuidade e do porvir (LARROSA, 2011, p. 288).

Quando a educação for capaz de lidar com a noção acontecimento, teremos no mínimo, dois movimentos:
uma mudança contundente no sentido e no significado da ação pedagógica em função do acontecimento e
do porvir ou a captura do viés de resistência presente na noção de acontecimento, inserindo-o na
dimensão do futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, a discussão apontou que, numa perspectiva de resistência é preciso que haja uma
ressignificação acerca da relação entre infância e educação e mais precisamente uma reflexão acerca do
que tratamos quando falamos de uma figura da educação que seja capaz de acolher uma outra
conceituação acerca do significado da infância, em nosso caso, noção de infância enquanto acontecimento.

Nesse sentido, resistir aos processos educativos contemporâneos significa reunir condições de
possibilidade para que uma educação que consiga acolher a noção de infância como acontecimento e que a
abertura para um porvir ainda continue a tremular em nosso horizonte. Em certa medida, essa tentativa
de resistência nada mais é que uma tentativa de escape ao sonho totalitário – seja ele conservador ou
revolucionário – de fabricação de um futuro través da construção dos sujeitos que o encarnam.

Resistir, nesse caso, significa dar visibilidade a questões mínimas, que parecem repousar na mais absoluta
mansidão seja teórica ou prática. O terror totalitário com o qual a educação hoje lida, não é mais o uso
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sistemático do terror, da violência e dos aparatos de propaganda; hoje lidamos com um totalitarismo que
se reveste com nomes que fazem parte do nosso dia a dia: progresso, desenvolvimento, competitividade e
futuro. Ora, que pressão é esta que exercemos sob nossas crianças, quando estas são inseridas num
ambiente educativo pautado por esses ideais

Por outro lado, é preciso que nós, educadores, reflitamos sobre nosso papel dentro desses aparatos
discursivos e desta educação que se configura cada vez mais totalitária. É preciso parar de encenar o
papel de vítimas do sistema educacional – claro que existem as falhas operacionais, o excesso de alunos,
as péssimas condições de trabalho e etc. – mas em absoluto é disto que estamos falando! Trata-se de
questionar mesmo a existência de um sistema educacional que se baseie nessas premissas e, mais
profundamente, o lugar que nós, enquanto educadores, desejamos cumprir ou continuar a cumprir nessa
atual conjuntura.

Pareceu-nos possível então, pôr em relação esses três elementos: infância, educação e acontecimento,
numa perspectiva de resistência na medida em que proporciona o entendimento de que o pensamento
pedagógico deve reconhecer que o processo educativo é em grande medida a realização do projeto do
professor sobre os educandos, mas também é capaz de reconhecer e lidar com a perspectiva de que os
educandos possam resistir a esse processo e a esse projeto. Uma educação que respeite a alteridade do
aluno e que enxergue nos alunos, sujeitos que são capazes de não se deixarem reduzir a nossos objetivos
e técnicas. E, insistimos na centralidade do educador nesse processo.

É notório que tanto a teoria educacional como o discurso pedagógico encontram-se sitiados e, ainda que
existam teorias e questionamentos mais radicais à educação institucionalizada, tanto do ponto de vista da
crítica ao ideal iluminista/moderno quanto do que é proposto pelas correntes neoliberais, tais
questionamentos se restringem a cobrar da educação liberal e moderna as promessas não cumpridas de
acesso universal, de igualdade de tratamento, de qualidade e de não discriminação.

Não se trata de reivindicar ações para uma efetiva inserção dentro do ciclo educacional vigente, mas de
lançar mão de outros instrumentos que sejam capazes de interromper o fluxo contínuo desta lógica, na
forma de resistência. E, simultaneamente, tentar a não captura desses instrumentos num viés de
institucionalização. De maneira geral, o trabalho é sempre duplo e requer uma não fixação.

É tempo de nós, educadores, aprendermos a lidar com a noção de indeterminação no âmbito educativo; é
tempo de estarmos atentos para não retirar da infância o seu caráter de imprevisibilidade; é tempo de
pensar o momento presente da infância de fato, como um presente, uma dádiva ou, para usar as palavras
de Hannah Arendt: como um milagre.
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