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RESUMO:Esta comunicação busca compartilhar um pensar sobre a conexão 
fundadora e inseparável entre infância, experiência e linguagem e apresenta 
elementos que contribuem na compreensão da noção de infância na 
modernidade, mostrando-nos que a infância, antes de ser uma etapa 
cronológica, como habitualmente conhecemos é uma condição da experiência 
humana que se coloca como latência, como tensão constante entre experiência 
e linguagem. É na infância que se dá essa descontinuidade especificamente 
humana; é pela linguagem que o homem expressa o inefável, constitui a cultura 
e a si próprio. Essa é uma etapa do trabalho de uma pesquisa que vem se 
desenvolvendo com estudos dos textos de Giorgio Agamben (2005) e Walter 
Benjamin (1986) entre outros, no GEPEF- Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação e Filosofia na UNESP/ Campus de Marília. Queremos marcar que a 
infância não é algo que se possa buscar antes e independente da linguagem, 
mas na sua experiência com o indizível.  
 
Palavras-chaves: INFÂNCIA, EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIA, LINGUAGEM. 
Seminário 16º COLE. Vinculado: 13. V Seminário: Linguagens e Educação 
Infantil. 
 
 
INTRODUÇÃO. 

Este trabalho é uma etapa de uma pesquisa que vem se 

desenvolvendo com estudos dos textos de Giorgio Agamben (2005) e Walter 

Benjamin (1986) entre outros, no GEPEF- Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação e Filosofia na UNESP/ Campus de Marília, que tem como objetivo 

pensar sobre a conexão fundadora e inseparável entre experiência, linguagem 

e infância, tomando como foco principal a reflexão sobre o empobrecimento da 

experiência, do próprio conhecimento na época moderna, das múltiplas 

conseqüências do desenvolvimento tecnológico na vida do homem 

contemporâneo e o papel da educação. Queremos marcar que a infância não é 

algo que se possa buscar antes e independente da linguagem, mas na sua 

experiência com o indizível.  

Neste percurso, é essencial fixar-nos em Giorgio Agamben, que em 

seu livro Infância e História (2005) estabelece uma conexão fundadora e 

inseparável entre infância, experiência e linguagem e apresenta elementos que 

contribuem na compreensão da noção de infância na modernidade, mostrando-

nos que a infância, antes de ser uma etapa cronológica, como habitualmente 
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conhecemos, é uma condição da experiência humana que se coloca como 

latência, como tensão constante existente na passagem entre experiência e a 

linguagem. Queremos marcar que a infância não é algo que se possa buscar 

antes e independente da linguagem. Ela é substancializada pelo silêncio do 

sujeito, por meio da idéia de um fluxo de consciência e que para dar realidade, 

captar a corrente dos acontecimentos só é possível através da possibilidade da 

fala, pelo monólogo interior. 

 
A EXPROPRIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E LINGUAGEM: um pensar a 
educação. 

Agamben inspirou-se nas idéias de Walter Benjamin na sua obstinação 

em compreender se existe algo como uma in-fância do homem; o que pode ser 

uma experiência da linguagem e qual o lugar da in-fância nessa experiência. 

Nosso questionamento vai pelo mesmo caminho, pois se pensarmos que a 

experiência é da ordem do indizível e a linguagem é o que narra e transmite o 

pensamento, devemos nos perguntar, quem estabelece o limite deste pensar? 

Um problema que a própria experiência se coloca como solução e restauração 

do narrar o inexperenciável até o limite do pensamento ou na própria infância 

que “encontra seu lugar lógico em uma exposição entre experiência e 

linguagem”(AGAMBEN, 2005, p.11).  

Uma reflexão que levou Agamben a pesquisar sobre a questão da voz 

humana assim como a sua ausência, pois a linguagem não é feita somente do 

que se fala, mas também de silêncios e, portanto, a infância é o lugar que 

privilegia o silêncio. Considerando que é na infância que o ser humano se 

constitui como sujeito de linguagem e pela linguagem, nela é “possível uma 

experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética ou uma 

insuficiência dos nomes, mas da qual se possa, ao menos até certo ponto, 

indicar a lógica e exibir o lugar e a fórmula” (AGAMBEN,2005, p.13). É pela 

infância que nos aproximamos do inefável pela linguagem. Por ela, os limites 

da linguagem são buscados na própria experiência da linguagem. É o esforço 

da passagem da phoné. Dessa forma, o filósofo nos traz a possibilidade de 

pensar a infância, como ausência e como busca da linguagem; afinal só um 

infante se constitui em sujeito de linguagem, e, portanto é na infância que se dá 



 3

essa descontinuidade especificamente humana; é pela linguagem que o 

homem expressa o inefável, constitui a cultura e a si próprio.  

Diante da constatação de que o ser humano é o único animal que 

aprende a falar e isto não é possível sem a infância, já que ela é a condição da 

experiência de pensar o impensável ou ainda, de um pensar in-fante e de que o 

homem tem que viver a experiência, nos encontramos diante de um problema: 

Estamos diante de uma tensão constante: A impossibilidade do homem fazer 

ou transmitir a experiência na modernidade, talvez, fruto do estilo de vida 

cotidiano do homem moderno carregado de acontecimentos que já não podem 

mais converter-se em experiência. Na busca de uma reflexão sobre esse 

impasse, Agamben parte de uma constatação: 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da 
constatação de que ela não é algo que ainda nos seja dado 
fazer. Pois, assim como foi privado de sua biografia, o homem 
contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a 
incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um 
dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo 
(AGAMEN, 2005, p.21).  

No mundo moderno, já nos é dado o conteúdo e a experiência e, 

portanto, já não conseguimos traduzi-los em fala. Uma afirmação, que se 

fundamenta na obra de Walter Benjamin (1986) que já havia diagnosticado a 

“pobreza da experiência” da época moderna, onde o homem contemporâneo 

do pós-guerra foi expropriado da capacidade de narrar àquilo que lhe 

aconteceu. Essa expropriação, no entanto, não está apenas na incapacidade 

de narrar, mas na incapacidade de experienciar sua relação com o mundo. 

Uma afirmação que nos deixa uma sensação de ceticismo quanto à 

possibilidade de superar a destruição, de restaurar a experiência ou mesmo, 

tornar o homem capaz de traduzir suas vivências em experiência, considerando 

que hoje esta destruição se encontra num nível “insuportável” como em 

nenhum momento do passado. Não estamos mais numa situação na qual 

somos forçados pelos horrores da guerra a nos portar de tal modo, e, portanto, 

não é mais necessária uma catástrofe como a guerra para que haja a 

destruição da experiência, só pela pacífica existência cotidiana em uma cidade 

grande, a influência da indústria cultural ou a “banalidade do cotidiano” já é 
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suficiente, “pois o dia-a-dia do homem contemporâneo não contém quase nada 

que seja traduzível em experiência” (AGAMBEN, 2005, p.21). 

Para nós, contemporâneos, não nos é mais permitido experienciar as 

coisas que acontecem ao nosso redor. Não damos sentido ao que nos rodeia e 

banalizamos as coisas cotidianas, os eventos e a própria vida. O homem 

moderno, “volta para casa à noitinha extenuado por uma mixórdia de eventos – 

divertidos ou maçantes, banais ou insólitos, agradáveis ou atrozes – entretanto 

nenhum deles se tornou experiência” (AGAMBEN, 2005, p.21-22), ou como já 

anunciado por Benjamim, estamos vivendo uma nova barbárie: a da não 

experiência. Essa que não se limita à incapacidade de traduzir os eventos de 

nossa vida em experiências significativas, mas na incapacidade de nos 

apropriarmos dos eventos que ocorrem ao nosso redor, traduzi-los e narrá-los 

como experiência. Uma expropriação que se dá porque o homem não se 

permite entrar na infância, já que a infância é a condição da experiência. 

Usando do conto de Tieck “O supérfluo na vida”, Agambem nos mostra 

bem como os jovens ou a própria modernidade, resiste à experiência, através 

da história de um casal de amantes na penúria que pelas contingências de sua 

condição renunciam de qualquer bem e de toda atividade externa. Reclusos em 

seu quarto e já sem lenha para se aquecer, acabam por queimar a escada de 

madeira, o único elo de ligação com o resto da casa, ficando assim, totalmente 

isolados do mundo externo. A supressão da escada representa a supressão da 

própria experiência e se justifica pela “filosofia da pobreza” imposta a eles pelo 

destino e que pelos olhos do presente, podemos explicar a recusa da 

experiência por parte dos jovens, que para Agamben: 

Jamais se viu, porém um espetáculo mais repugnante do que 
uma geração de adultos que, após haver destruído até a 
última possibilidade de experiência autêntica, lança a sua 
miséria em face a uma juventude que não é mais capaz de 
experiência (AGAMBEN, 2005, p.24).  

Uma experiência que para Agamben, tem seu necessário correlato não 

no conhecimento, mas na autoridade; ou seja, na palavra e no conto. Hoje, 

esta autoridade não parece mais se fazer presente em cada um de nós e muito 

menos no professor que deveria lidar diretamente com o conhecimento e com a 

experiência, pois ninguém parece se dispor dessa autoridade para garantir uma 
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experiência; ao contrário, seu fundamento fica no “inexperienciável”. Isso não 

significa que não existam mais experiências na modernidade, mas estas se 

efetuam fora do homem. Um exemplo disto são os passeios turísticos que 

fazemos nas nossas férias que nos colocam diante das maravilhas da Terra, as 

visitas em museus ou lugares históricos, que são registrados através de 

máquinas fotográficas ou filmadoras que capturam o que observamos e o que 

vivenciamos desses cenários, não permitindo espaço para experiência.  

Com a atividade docente acontece o mesmo. O professor se vale da 

produção de conhecimentos de outros, de filmes ou de imagens que não foram 

capturados por ele e assim repassa esse conhecimento repetidamente, 

automaticamente sem fazer qualquer reflexão ou dar um significado e fazer 

deles experiência. Essa incapacidade de apropriação, não se dá somente pela 

forma de se levar a vida na modernidade, o que poderia tornar a vida cotidiana 

insuportável, mas pelo fato de não sermos mais capazes de traduzir em 

experiência os eventos que nos cercam, sejam eles bons ou ruins, refletir 

criticamente sobre eles e fazer deles, nossa história. Apesar de sermos parte 

desses eventos nunca os experenciamos, não damos significados a eles, 

tornando-os assim, impossíveis de serem narrados, e assim como Benjamin, 

poderíamos supor que “talvez seja fruto da desilusão com a nossa própria 

época”(BENJAMIN, 1986, p.196). 

Não que isto seja propriamente uma reprovação da rejeição da 

experiência na contemporaneidade, mas um crédito diante desse diagnóstico 

que nos leva a apostar que ainda possa existir um germe de uma experiência 

hibernando. Por isso, a proposta de Agamben retoma a herança deixada pelo 

programa Benjaminiano da “filosofia que vem” preparando “um lugar lógico em 

que este germe possa atingir maturação” (AGAMBEN, 2005, p.23).  Entender 

qual é este “lugar lógico” é entender que a expropriação da experiência, a 

experiência manipulada pelo horror e a mentira ou a recusa da experiência na 

modernidade pode ser considerada uma defesa legítima e sua origem pode 

estar na desconfiança da ciência frente à experiência que “em certo sentido, a 

expropriação da experiência estava implícita no projeto fundamental da ciência 

moderna” (AGAMBEN, 2005, p.25).  

Fomos expropriados da possibilidade de fazer a experiência e da 

autoridade de narrá-la, daquilo que dava consistência a sua subjetividade e da 
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produção de significação dessa experiência. Sem experiência não é possível 

narrar, não é possível ter autoridade sobre aquilo que se diz, pois somente 

dando significação a essa experiência é que se produz autoridade para narrar o 

que foi experienciado. Quando não se pode mais experienciar ou se apropriar 

significativamente dos eventos, perde-se a autoridade de narração daquilo de 

que se participa, perde-se a capacidade de ser sujeitos de sua própria 

experiência. Desse modo, a relação das pessoas com o mundo não se dá mais 

pela experiência e pela narração, como autoridade de quem experienciou algo, 

mas pelo inexperienciável, no movimento de silenciamento da experiência. 

Assim, a autoridade deixa de ser algo experienciado e passa a ser algo apenas 

conhecido que apenas está no grau de conhecimento que as pessoas têm 

sobre determinado assunto, mesmo que nunca tenha experienciado, aquilo que 

conhece. Assim, experiência passa a não ter mais valor, só o conhecimento 

adquirido por meio da instrução ou do reconhecimento dos saberes produzidos 

fora do sujeito e da sua experiência é que tem validade.  

Neste ponto, encontramos novo impasse: É possível, ainda apostar na 

possibilidade da experiência se fomos expropriados dela e do caminho que nos 

leva a infância? Como poderíamos resgatar a experiência como aproximação 

significativa do conhecimento e da possibilidade de narrá-la? Na tentativa de 

encontrar respostas e uma conexão inseparável e acima de tudo fundadora 

entre infância, experiência, linguagem e conhecimento; buscamos suporte em 

Agamben, que nos diz, contrariando Descartes, que “a experiência agora é 

definitivamente algo que se pode fazer e jamais ter” (AGAMBEN,2005, p.44). 

Ela não é nunca dada como totalidade, não é nunca inteira senão na 

aproximação infinita do processo global, que vai construindo e sendo 

construída. Podemos considerar isto como uma experiência da linguagem que 

se sustenta somente na linguagem como uma espécie de experimentum 

linguae, que nada mais é do que a própria infância, na qual os limites da 

linguagem são buscados na própria experiência da linguagem como tal, na sua 

pura referencialidade, onde “é possível que aquilo que chamamos de 

pensamento seja puramente este experimentum.” (AGAMBEN, 2005, p.13). 

Confirmando nosso intuito, a infância não pode ser simplesmente algo 

que se possa isolar um lugar demarcado pelo cronológico, nem uma idade ou 

um estado psicossomático, que pode ser construído como um fato humano 
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independente da linguagem. Seguindo o caminho aberto por Benjamin, a 

infância pressupõe encontrar um lugar de permanência constante, um 

constante devir acessível somente a um pensamento que tenha eliminado o 

“indizível” na linguagem e encontrado significação ao conhecimento adquirido 

para narrá-lo. A linguagem é, portanto, condição e ruptura da infância, pois há 

uma incessante luta de não deixar a infância para produzir linguagem, ao 

mesmo tempo, que somos expropriados da possibilidade de entrar na infância. 

“A singularidade que a linguagem deve significar não é um inefável, mas é o 

supramente dizível, a coisa da linguagem” (AGAMBEN, 2005, p.11), um 

experimentun linguae, no seu real sentido em que aquilo que se tem 

experiência é a própria língua. Se o experimentun linguae não se apresentasse 

desde sempre cindido em língua e discurso, e, portanto se o homem fosse 

sempre falante em uma língua una e não decomposta, não seria possível a 

descontinuidade e a diferença que permitem a constituição de uma história e 

do conhecimento humano. Não existiriam, afinal, nem infância, nem história, 

pois não há história se não houver esse processo de desejo de sair da infância, 

mas também não há história se não houver infância.  

Como a infância é condição da experiência, é preciso sair dela para se 

materializar em linguagem. É uma dupla articulação entre língua e discurso e 

que constitui a estrutura específica da linguagem humana e o que impõe um 

abismo intransponível entre a língua indivisa dos animais e a língua humana:  

O homem, não sabe simplesmente, nem simplesmente fala, 
não é homo sapiens ou homo loquens, mas homo sapiens 
loquiende, homem que sabe e pode falar (e, portanto não 
falar) e este entrelaçamento constitui o modo com o qual o 
Ocidente compreendeu a si mesmo e que pôs como 
fundamento do seu saber e de suas técnicas (AGAMBEN, 
2005, p.14).  

Não há possibilidade de se pensar sobre a experiência sem linguagem 

e nem sem infância, mas como elemento tensionador entre esses aspectos, 

como também o limite deles, pois a experiência não consegue se esgotar nem 

pela linguagem, nem pela infância. Infância, experiência e linguagem são, 

portanto, elementos circulares. Não apenas a inteira faculdade do pensamento 

reside na linguagem, mas é também seu ponto crucial no desentendimento da 
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razão consigo mesma, onde infância e linguagem se remetem mutuamente. Na 

infância, o ser humano se constitui na linguagem e pela linguagem: 

A idéia de uma infância como uma <<substância psíquica>> 
pré-subjetiva revela-se então um mito, como aquela de um 
sujeito pré-linguístico, e infância e linguagem parecem assim 
remeter uma à outra em um círculo no qual a infância é a 
origem da linguagem e a linguagem a origem da infância. Mas 
talvez seja justamente neste círculo que devemos procurar o 
lugar da experiência enquanto infância do homem. Pois a 
experiência, a infância que aqui está em questão, não pode 
ser simplesmente algo que precede cronologicamente a 
linguagem e que, a uma certa altura, cessa de existir para 
versar-se na palavra, não é um paraíso que, em um 
determinado momento, abandonamos para sempre a fim de 
falar, mas coexiste originalmente com a linguagem, constitui-
se aliás ela mesma na expropriação que a linguagem dela 
efetua, produzindo a cada vez o homem como sujeito 
(AGAMBEN, 2005, p.59).  

O ser humano não chega ao mundo falando, mas só alcança a infância 

indo ao encontro da linguagem e dando significado a essa linguagem. A 

infância é ausência, como também busca da linguagem sem uma origem. Não 

há um antes ou um depois quando é algo constitutivo do humano, já que não é 

possível encontrar o homem separado da linguagem, nem vê-lo no ato de 

inventá-la. Encontramos um homem falante “um homem que fala a um outro 

homem e a linguagem ensina a própria definição do homem” (AGAMBEN, 

2005, p.60). 

É sobre esse modelo que devemos representar a relação com a 

linguagem e procurar a experiência e não sobre o plano transcendental, como 

apresentado por Kant. Defendemos que a experiência apresentada como a 

própria infância do homem é o que diferencia o humano do lingüístico. A 

diferença entre os animais e o homem reside exatamente no fato de que ele é 

o único animal que precisa aprender a falar e tem uma infância que introduz a 

descontinuidade e a diferença entre língua e discurso. É este o traço que o 

constitui como ser humano. É na diferença sobre descontinuidade entre o 

lingüístico e o humano; entre a semiótica e semântica que se encontra o 

fundamento da historicidade do ser humano: 

Somente porque existe uma infância do homem, somente 
porque a linguagem não se identifica com o humano e há uma 
diferença entre língua e discurso, entre semiótico e semântico, 
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somente por isto existe história, somente por isto o homem é 
um ser histórico. Pois a pura língua é, em si, anistórica, é, 
considerada absolutamente natureza, e não tem necessidade 
alguma de uma história. Imagine-se um homem que nascesse 
já provido de linguagem, um homem que fosse já sempre 
falante. Para tal homem, sem infância, a linguagem não seria 
algo pré-existente, da qual seria preciso apropriar-se, e não 
haveria, para ele, nem fratura entre língua e fala, nem devir 
histórico da língua. Mas um tal homem seria, por isso mesmo, 
imediatamente unido à sua natureza, seria já sempre 
natureza, e nela não encontraria em parte alguma, uma 
descontinuidade e uma diferença nas quais algo como uma 
história, poderia produzir-se (AGAMBEN, 2005, p.64). 

Enquanto humanos, estamos sempre aprendendo a falar, pois nunca 

adquirimos a fala em definitivo, “nunca acaba nossa experiência (infância) da e 

na linguagem”(KOHAN, 2003, p.244). A linguagem é o lugar onde a experiência 

deve tornar-se verdade, à medida que dá significado ao conhecimento 

produzido e adquirido e, portanto, se perdemos a capacidade de narrar, de 

contar a nossa história, é porque não temos mais infância. No humano, a 

infância é a condição da sua história, é o próprio sentido e ambiente da 

experiência. Por isso: 

[...] a história não pode ser o progresso contínuo da 
humanidade falante ao longo do tempo linear, mas é, na sua 
essência, intervalo, descontinuidade, epoché. Aquilo que tem 
na infância a sua pátria originária, rumo à infância e através da 
infância, deve manter-se em viagem (AGAMBEN, 2005, p.65).  

Se pensarmos que devemos criar significações para as experiências; 

essa criação só pode se dar a partir de uma infância. Não àquela entendida 

como uma continuidade linear ou uma etapa cronológica, mas àquela que é o 

sentido e ambiente da experiência e da existência humana. Uma infância que 

se coloque enquanto descontinuidade, irrupção do pensamento daquilo que 

ainda virá, deixando de estar associada a um estado de dependência, 

fragilidade e assumindo a condição de experiências de transformações e 

metamorfoses do ser humano de qualquer idade. É a possibilidade de 

renascer, em que o nascer traz a esperança de um novo curso da história, de 

um novo ordenamento e uma nova direção; uma relação com a idéia de 

governamentalização de Foucault em que se abre a possibilidade de não 

querer ser governado desse modo.  
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EXPERIÊNCIA E LINGUAGEM: um pensar sobre a infância. 
A idéia que queremos garantir é de uma infância em que experiência, 

linguagem e conhecimento estão em conexão e abertos a uma história que não 

se acaba e que o infante seja aquele que sente a impossibilidade de se 

expressar e por isso precisa criar significados sobre o que expressa, deve 

recuperar as idéias que compõem determinados conhecimentos, vasculhar seu 

funcionamento, fazer uma auto-reflexão crítica de seus atos e, com isso, criar 

condições de narrar o que foi experienciado. Àquele que se permite viver a 

experiência com a infância é o que não fala tudo, nem pensa tudo e não sabe 

tudo, mas que pensa de novo e faz pensar de novo; é aquele que se permite 

fazer um experimentum linguae; é o não falante, que assim como a ausência 

de voz passa a ter um ato infante e problematizador. Defendemos que nesse 

experimentum, o professor possa experimentar essa condição in-fante, do 

exercício da ausência e busca da linguagem para então, a partir dele criar 

possibilidades de que os significados se abram para novas interpretações e 

novas possibilidades de significações, permitindo-se que professores e alunos 

se abram para a possibilidade da experiência com e na infância, dando voz ao 

silêncio. 

Esse experimentum é o exercício que perseguimos na tentativa de 

superar a noção de infância já naturalizada pela modernidade em que é 

pensada, na sua relação cronológica, de uma etapa do desenvolvimento do ser 

humano remetendo-se a uma viagem interior de nossas lembranças, pela 

sensação de um tempo que se foi e não volta mais, ou ainda, como um 

momento de contemplação daquilo que ficou adormecido, já está ausente e 

perdido no abismo da memória. Naquele silêncio mudo de nossa infância que 

fica entre a experiência e a linguagem. 
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