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O crescente interesse de alguns educadores por uma aproximação entre Literatura 
e educação, transformando o discurso pedagógico num discurso literário e 
realizando uma recuperação pedagogizante da literatura, motivou uma pesquisa no 
sentido de desvendar o que está subjacente a tal interesse. Estaria sendo 
estabelecida uma nova relação entre essas duas áreas apontando na direção da 
emergência de um humanismo que toma a forma especial de uma educação 
estética ou esse movimento representa uma reação a um discurso essencialmente 
“científico“ que vinha dando o tom do logos pedagógico? No calor de tal 
entusiasmo, pretende–se aqui focalizar a “pedagogização da literatura” e 
“literaturização da pedagogia” partindo–se do texto Flávio H. Brayner “Como salvar 
a educação (e o sujeito) pela literatura: sobre Philippe Meirieu e Jorge Larosa“, 
publicado no número 29 da Revista Brasileira de Educação, em 2005. Sem a 
pretensão de hierarquizar nenhum discurso e inclusive sinalizar uma convivência 
possível e duradoura entre os dois, destacando a relação de vizinhança da 
experiência estética com outras áreas de significação da realidade cotidiana, o 
presente estudo pretende questionar a forma como o discurso científico tem 
desaguado num jogo de linguagem mais próximo da literatura, perdendo o seu 
rigor teórico. Sinaliza ainda que a Literatura, para além do que é em si mesma, 
será sempre inesgotável fonte de informações para os historiadores da educação, 
mas o texto literário e o contexto histórico não são uma mesma trama, nem 
tomados como idênticos.  
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O que se vê desaguar no campo da educação é um interesse crescente de alguns  
educadores por uma aproximação entre literatura e educação como forma de fazer 
contraponto às grandes narrativas do discurso pedagógico No calor de tal 
entusiasmo pela literatura, Brayner (2005) chama a atenção para duas orientações 
em curso: uma por ele denominada de "pedagogização da literatura" e a outra de" 
literaturização da pedagogia". 

Nessa primeira orientação enquadro o professor da Universidade de Lyon II, 
Philippe Meirieu. A segunda orientação, de inspiração claramente nietzscheana, 
procura uma solução que chamarei de literaturização da pedagogia

E entre outras indagações, Brayner coloca "Solução decadentista ou novo 
continente que se abre à educação depois da enorme suspeita (pós-moderna) 
lançada contra o discurso "científico"? [...]  (BRAYNER, 2005, p. 64). O que é, 
finalmente, que se "esconde" por trás desse desejo de apelar para a literatura como 
meio de formação? 

. Se no primeiro 
caso a literatura fornece os elementos para um diálogo interior através da 
experiência de outros homens (ficcionais ou não), no segundo as ambições são 
mais amplas: fazer da educação uma reescrita de si, em que o ato educativo 
exercido sobre si mesmo (como uma espécie de auto-subjetivação) se confunde 
com a escrita ficcional, na qual a vida e a literatura se interpenetram e tomam a 
forma de uma "estética da existência". Nessa segunda orientação insiro o professor 
da Universidade de Barcelona, Jorge Larosa. (BRAYNER 2005, p. 64) 

Na tentativa de livrar o homem da "sociedade administrada", da ortopedia visual 
proposta pelas Luzes, de instrumentos menos ofensivos que a razão e a política, o 
caminho procurado por Larosa e Meirieu não passa mais "pela filosofia ou por uma 
ação política "transformadora", mas por uma ação sobre si mesmo, uma auto-
interpelação proporcionada pela literatura". (p. 69). E apoiando-se em Freud, 
Brayner afirma "que a obra literária é antes de tudo... obra literária, e que toda 
recuperação pedagogizante dela não passa de uma forma de controle de sua 
recepção, uma maneira de administrar a ficção" (BRAYNER, 2005, p.71). 

Com isso, Brayner procura mostrar como o romantismo e o nietzscheanismo 
tentam constituir um novo discurso que pretende, uma vez mais, nos salvar da 
"sociedade administrada". Algumas dessas tentativas, no entanto, apresentam 
certas (e compreensíveis) limitações, como a ausência de uma "teoria da recepção" 
dos textos ficcionais, mas em outros casos, demonstra a ambição de revolucionar o 
discurso pedagógico por intermédio da literatura, na qual a própria pedagogia se 
transforma em projeto de "estetização da existência". 

Duas obras de Meirieu caminham nesta direção. Apenas a primeira delas "Des 
enfants et des hommes:

Segundo Meirieu (1998), a história da educação está marcada pelo mito da 
fabricação de um ser humano novo e para isso inicia suas reflexões a partir dos 
mitos de Frankstein, Pigmalião e Pinóquio para questionar a concepção de educação 
como projeto de domínio do educando e o quanto esse desejo de domínio conduz 
ao fracasso. Ao invés de tentar "fabricar", o pedagogo deve permitir ao outro fazer-
se obra de si mesmo. E salienta Meirieu que educação não é fabricação, é 

 littérature et pédagogie"  é submetida à análise por 
Brayner. A segunda "Frankenstein Educador (1998) será tomada nesta parte para 
ampliar a reflexão deste autor e sinalizar o quanto as fontes teóricas da crítica do 
marxismo, ou como disse Evangelista (1997) " a colossal onda irracionalista, cujo 
epicentro está em Paris e seus arredores" (EVANGELISTA ,1997, p. 24), 
principalmente a vertente foucaultiana do pós-estruturalismo francês, têm invadido 
a produção científica brasileira.  



formação, é uma aventura imprevisível e o normal, é que " a pessoa que se 
constrói frente a nós não se deixa levar e muitas vezes se  opõe a nós, 
simplesmente para nos fazer lembrar que não é um objeto em construção e sim um 
sujeito que se constrói." (MEIRIEU, (1998, p.73). Educar é negar-se a entrar nessa 
lógica. E justifica a legitimidade de um enfoque mitológico em educação da 
seguinte maneira: 

Por qué escoger esa via si la filosofia , desde hace mucho, y las ciências de la 
educación, desde hace unos años, nos proponen darnos la clave de la empresa 
educativa? Por gusto a la provocación, por supuesto; y también porque el 
paralelismo con Rousseau era demasiado tentador. Pero, más basicamente, porque 
apostamos a que el mito de Frankenstein puede acercarnos mucho [...] a la 
comprensión de la cosa educativa."(MEIRIEU, 1998, p.16) 

Frankenstein ilustra a fabricação de um ser (um monstro) que depois de fabricado 
aterroriza o criador que o abandona a sua sorte. Um ser que num primeiro 
momento não é mal, mas que cairá na violência quando se soma ao abandono de 
seu criador, a estupidez dos homens. Pigmalião, outro mito trabalhado pelo autor, é 
um escultor taciturno, misantropo que vive só e consagra toda sua energia para 
elaborar uma estátua de uma mulher. Terminada sua obra fascina-se por ela, não 
se cansa de admirá-la, embriaga-se de amor próprio e se adora a si mesmo pelo 
que foi capaz de fazer. Seus sentimentos de paixão, ternura, desejo pela criatura se 
exacerbam até que ela ganha vida. Destaca a tentativa de tentar fazer do outro 
uma obra própria. Por seu lado, Pinóquio, um simples pedaço de madeira é 
transformado em uma marionete impertinente, que tenta fugir do controle do 
criador, resistir a esta empresa emancipadora, mas acaba por enfrentar 
dificuldades para situar-se no mundo, principalmente porque é um títere, um objeto 
fabricado pela mão de um homem e idealizado, precisamente para ser manipulado. 
Ao final da história aquele Pinóquio inconstante transforma-se e suas ações 
desordenadas são substituídas por atos de valentia, por ações resolutas, afinal, 
atitudes de homem, um menino de verdade. 

Entretanto, é em Frankenstein que o autor aposta todas suas fichas mostrando a 
transformação do "bom selvagem" no monstro sanguinário que se tornará depois, 
na forma como ele vai descobrindo o mundo à moda dos empiristas, sem 
intervenção dos homens, aprendendo a linguagem, aprendendo a ler, falar, os 
valores morais e sociais aos quais adere espontaneamente,  até rebelar-se. 

Reduzir o discurso educacional ao literário é desconsiderar conforme Moraes e 
Duayer (referindo-se à história real e à Literatura),  que "embora sejam ambos 
processos de ‘recriação' e ‘invenção do real, o limite entre eles é claramente 
demarcado. Constituem-se em  ‘narrativas' de porte e competência diferentes: 
expressam a realidade, mas a expressam, a ‘relatam', de modos profundamente 
diferenciados." (MORAES, apud MORAES e DUAYER, 1998, p.70). 

Não se trata de negar a importância da literatura para problematizar alguns 
aspectos do processo educativo e seus elementos constitutivos, mas deixar claro 
conforme Moraes e Duayer e (1998, p. 70) que 

A Literatura possui um campo vastíssimo e, como se sabe, todo texto literário 
ocupa um determinado espaço social tanto como produto do mundo social dos 
autores quanto como agente textual atuando sobre este mundo, com o qual 
mantém uma relação complexa e contraditória. A Literatura, assim, ao mesmo 
tempo espelha e engendra o sentido de realidade de uma cultura e das formações 
sociais sobre as quais ela intervém para sustentar, resistir ou contestar, 
dependendo do caso em questão. Por este motivo, a Literatura, para além do que é 



em si mesma, será sempre inesgotável fonte de informações para os historiadores. 
Entretanto, [...] o texto literário e o contexto histórico não são uma mesma trama: 
um não pode ser reduzido ao outro nem tomados como idênticos. A "narrativa" 
histórica constitui-se na possibilidade e no compromisso de compreender o 
contexto do qual a literatura faz parte, mesmo consciente de que não pode traduzi-
lo mediante uma imagem categórica e definitiva. Sua meta é a de, pela análise do 
processo social real, expressar e problematizar a complexidade das determinações 
sociais do contexto histórico privilegiado, a estrutura interna que lhe é própria e 
que é continuamente renovada, recriada, redefinida.  

No decorrer de toda sua obra, Meirieu (1998, p.67) vai tentar mostrar o fracasso 
desta empresa educativa de fabricação do outro e propõe uma revolução 
copernicana em pedagogia com a proposta de deixar que o outro seja ajudado e 
não moldado e que de acordo com Pestalozzi "seja obra de si mesmo" (p.70). 
Nestas alturas Meirieu (1998, p.93) vai apresentar proposições para colocar em 
prática esse princípio, que se resumem mais ou menos no seguinte: renunciar 
converter a relação de filiação numa relação de possessão; necessidade de 
distinguir entre formação e fabricação; o progresso intelectual do outro não resulta 
da ilusão mágica da transmissão, mas do modo como o outro elabora aquilo que 
recebe e estabelece conexões com o que já sabe; só o sujeito pode decidir 
aprender, nisso reside a admissão do não-poder do educador que tem que atuar 
mais sobre as condições que permitem àquele que educa a atuar por si mesmo; 
para desencadear a aprendizagem é preciso criar espaços de segurança para que 
um sujeito possa atrever a fazer algo que não sabe fazer para aprender a fazê-lo; 
inscrever no curso de toda atividade educativa a autonomia do sujeito e por último 
reforça a idéia de que a pedagogia não pode circunscrever sua atividade dentro de 
um campo teórico de certezas científicas. "O discurso pedagógico é [...] un discurso 
medíocre que no logra rivalizar con el de las "disciplinas nobles" y que tiene 
problemas para que le hagan caso en la universidad, en la qual gusta poder 
clasificar las cosas según criterios precisos". (p.92). 

Nessa direção acaba por defender a aprendizagem como uma atividade espontânea 
do sujeito onde cabe ao professor apenas propiciar as condições e controlar a 
situação, isto é, "ejercer plenamente la autoridad de educador, sin actuar 
directamente sobre la voluntad del niño[...] sino utilizando mediaciones

A ambição de revolucionar o discurso pedagógico por meio da literatura tem 
encontrado um número cada vez maior de adeptos. Com diferentes propósitos 
estas tentativas deixam à mostra correntes filosóficas afinadas com as perspectivas 
pós-modernas e suas opções pelo "aprender a aprender", sua desconfiança na 
capacidade da ciência.  

 [...] (p. 
98). Para isto o autor vai apresentando algumas sugestões de mediações que o 
professor pode fazer para  levar o aluno a buscar o conhecimento através de uma 
pedagogia diferenciada, individualizada, quebrando o funcionamento da aula 
tradicional.  

Representantes destas tendências, além dos citados é Paulo Ghiraldelli Jr. (2000, 
p.44) ao tratar no seu texto As concepções de infância e as teorias educacionais 
modernas e contemporâneas, de inspiração nietzscheana, do neopragmatismo 
rortyano e suas variantes, coloca no mesmo patamar de igualdade discurso 
científico e discurso literário. Além de fazer do próprio discurso científico, um jogo 
de linguagem mais próximo da literatura do que do rigor teórico da Filosofia e da 
História, elimina-se a fronteira entre história e estórias, enfatiza-se mais a 
descrição que a análise dos objetos, reduz-se todo discurso científico, à literatura, 
embelezado com uma fraseologia sedutora, fazendo uma assepsia de tudo que 
cheira à racionalidade moderna (ciência, verdade, progresso, revolução, as grandes 



sínteses, afinal os "velhos esquemas interpretativos" dos processos sociais) e, como 
coloca Moraes e Duayer   

em tal movimento de sanitarização, verteu-se fora não só as impurezas detectadas 
pela inspeção crítica, mas o próprio objeto da inspeção; não apenas os métodos 
empregados para validar o conhecimento sistematizado e arrazoado, mas a 
verdade, o racional e a possibilidade de cognição do real (AHMAD, apud MORAES e 
DUAYER, 1998, p.66)  

Ciência (discurso educacional) e literatura resumem-se num mesmo discurso, num 
campo fértil para investigações sem hierarquias. "Para o neopragmatismo rortyano 
a ciência é um gênero literário, ao passo que as artes e a literatura não são campos 
menos investigativos que o da ciência; todas as áreas fariam parte de um mesmo 
esforço por uma vida melhor" (POGREBINSCHI, apud STEMMER, 2006, p. 91).  

Não se pode negar de forma alguma o quanto alguns temas dos pós-modernos 
vieram a enriquecer a pesquisa educacional, sinalizando que enriquecer as análises 
com estes temas não significa fazer uso das mesmas bases teóricas onde eles se 
ancoram, mas admitindo conforme Stemmer que  

[...] não é possível negar a importância de outras "identidades", além da de classe, 
das lutas contra a opressão sexual e racial, muito menos das complexidades da 
experiência humana em um mundo instável e mutável como o nosso. Não é 
possível subscrever o tipo de imperialismo ideológico e cultural que reprime a 
multiplicidade dos valores e culturas humanos e nem desprezar os "conhecimentos" 
particulares de grupos não-privilegiados, com sua riqueza própria de experiência e 
habilidades. Não é possível negar a importância da língua e da política cultural em 
um mundo tão dominado por símbolos, imagens e comunicação de massa. [...] No 
entanto, para compreender todas essas questões não temos que aceitar os 
pressupostos pós-modernistas. Muito ao contrário, esses fatos clamam por uma 
explicação materialista, pois, como assevera Wood, "poucos fenômenos tiveram 
fundações materiais mais gritantemente óbvias do que o pós-modernismo". Para a 
autora, a melhor confirmação do materialismo histórico é a "evidente conexão entre 
cultura pós-modernista e um capitalismo global, fluido e consumista". Um enfoque 
materialista não significa que tenhamos que desvalorizar as dimensões culturais da 
experiência humana, ao contrário, "uma compreensão materialista é um passo 
essencial para libertar a cultura do estrangulamento da transformação de tudo em 
mercadoria" (STEMMER, 2006, p. 97-98 ). 

Uma atividade cara às pesquisas pós-críticas em educação é a atividade poética. 
"Poetizar [...] significa produzir, fabricar, inventar, criar sentidos inéditos. Novos 
olhares! Novas conexões! Novas sinapses! Novos sentidos!" (PARAÍSO, 2004, 
p.295-6). Excertos e títulos de textos podem oferecer um panorama dessa nova 
poética, da literaturização do discurso educacional também adornado por arranjos 
de palavras e compondo os mirabolantes jogos de linguagem ao mesmo tempo em 
que colocam sob suspeita todo conhecimento acumulado até o presente, buscando 
desconstruí-lo. Um texto de Corazza (2004, p. 203) é um representante exemplar 
da espécie a começar pelo título: Metainfanciofísica: a criança e o infantil. Dividido 
em 15 ítens, subtítulos, fragmentos (?), o texto fala do  "devir-infantil", "fantasma 
instintivo", "a supercriança", "deixai vir a mim o acaso", "quase físico", "a ilusão", 
"infantilizar", entre outros,  põe a nu "os jogos de linguagem", a "série de 
metáforas" utilizadas, um jogo, um mapa difícil de transitar, captar seus sentidos; 
uma mistura de "enigma"  (essa é uma palavra cara a esses autores),  "palavras 
esotéricas, palavras-valise, não-sensos..." (p.204). Na impossibilidade de resistir à 
tentação de uma citação mais longa, segue uma extraída do artigo mencionado. Em 
"Filho de Dionísio- Ariadne" tem-se que 



Tratar do pensamento metainfanciofísico como se fosse um conjunto de saberes 
freudianos, piagetianos, freireanos é um equívoco. Enquanto turbilhão anônimo do 
discurso sobre o infantil, esse pensamento ocorre pela emissão nômade de jatos de 
singularidades neutras ou de acontecimentos ideais. Ele pensa o infantil liberto da 
similaridade, como desejo alegre, mil pontos dispersos, máscara singular que não 
recobre nada, simulacro sem dissimulação, esquecimento desmesurado, fantasma 
da dupla afirmação disjunta, repetição sem original, pura diferença.[...] a 
metainfanciofísica é, assim, um pensamento que diz o que é, ao dizer o que faz, em 
seu horizonte ético.[...] (CORAZZA, 2004, p.212). 

Deleuze com a sua "Lógica do sentido" e Nietzsche são as duas únicas referências 
bibliográficas do texto acima citado.  

Outro exemplar dessa atividade poética que brinca com as palavras para negar a 
ciência, a arrogância do saber, são os discursos de Larosa em O enigma da infância 
ou o que vai do impossível ao verdadeiro

E nessa direção nega-se, até asfixiar o leitor, a idéia de progresso numa direção de 
formas mais humanizadoras da existência humana, a idéia de ciência como 
indispensável ao desenvolvimento humano, embrenhando-se por um ceticismo 
desmedido, uma crítica causticante ao conhecimento destacando apenas seu 
interesse a tudo submeter, dominar , intervir de maneira calculada , administrar 
através da "razão tecnocientífica", de um "modelo positivo de verdade", passando 
ao largo do seu caráter emancipatório.  

 onde enreda o leitor num discurso para 
negar a intencionalidade do ato educativo e os saberes até então acumulados assim 
como a impossibilidade de captar algo com esses saberes, porque tudo escapa a 
qualquer tentativa de captura. É o outro, "uma verdade que não aceita a medida de 
nosso saber" (LAROSA, 1998, p.71). 

Fiéis aos mapeamentos dos campos que encerram em si a idéia de estar sempre 
aberto a outras construções e significações, os textos podem estabelecer uma série 
de conexões uns com os outros. E, Moraes (1996, p.49)  dirige suas críticas a esses 
jogos intertextuais "onde se produzem novos textos, outros textos, 
indefinidamente, em um processo contínuo de cortes e reatamentos sempre em 
diferentes combinações". Nessa direção esses jogos de linguagem vão realizando a 
(des)construção num processo infinito de significações, em que nada existe para 
além do texto.  É a linguagem que constrói o real. Recorrendo a Meera Nanda[1] 
que afirma ser "a ciência [...] simplesmente muito importante para ser deixada 
àqueles que pretendem apenas a desconstruí-la", Moraes (1996, p.49) reforça sua 
crítica.  

Um intrincado de discursos e textos apresenta-se com uma linguagem exótica que 
passa a idéia de altas reflexões, mesmo que inatingível para muitos porque 
linguagem empolada. Outras vezes linguagem sedutora que cativa os alunos 
exatamente por não exigir muita reflexão como coloca Corazza (2000, p.52) numa 
seção de final de um capítulo da obra:  

Ao encerrar esta seção aqui, deste modo, resta indagar: faltou-me competência 
para apresentar os seus textos, em uma ordem sistemática para levá-los a entrar 
em interlocução com as teorias sobre a infância.? Fui incapaz de analisar de modo 
crítico seus elementos ideológicos?[...] Tudo isso pode ter ocorrido. Só que acima 
de tudo, o que fiz foi operar um método de releitura e de reescrita. 

Com intenção de "implodir e radicalizar a crítica àquilo que já foi significado na 
educação, e procurando fazer aparecer o que ainda não estava significado" 
(PARAÍSO, 2004, p.287) dá a idéia de que as coisas brotam espontaneamente da 



linguagem e só passam a existir após serem significadas, como num passe de 
mágica é possivel "fazer aparecer" algo do nada, aliás, da linguagem, pois ela 
antecede o real. 

Paraíso (p. 286-7 e ss) fala do "contágio", da "proliferação", da "experimentação" 
como "ferramentas" das perspectivas pós-críticas na educação e dos "olhares" 
como um procedimento de pesquisa. Com o "olhar de modo diferente a educação" é 
possível "fazer aparecer o que não está ainda significado nesse território". Estas 
são as "saídas metodológicas para escapar das totalizações e homogeneizaçãos das 
metanarrativas, buscando possibilidades para pesquisar que utilizem o singular, o 
local e o parcial". (PARAÍSO, 2004, p.288). 

Ao esboçar um mapa das pesquisas pós-críticas em educação no Brasil, Paraíso 
(2004) mostra como estas pesquisas têm buscado "conquistar territórios" e como 
esse alastramento tem penetrado no campo educacional.  

Numa posição contrária a essa invasão do campo educacional por essas 
significações mitificadoras, Moraes(1999) vai apontar o quanto esse discurso tenta 
esvaziar o real de sua história, despolitizá-lo para fazê-lo aparecer como um quadro 
natural, harmonioso, desprovido da complexidade dos atos humanos.  

À medida que esses mitos vão sendo alimentados vão se expandindo, e, no 
momento em que se expandem, encolhem-se as bases em que são gestados e os 
ideais dos quais são portadores. A tentativa de sua realização e amadurecimento 
acha-se ancorada em propostas que afirmam que "pedagogia e pensamento não 
dão bom par" (SILVA, 2007, p.309), reforçam a desconfiança na capacidade da 
ciência e do discurso "científico" culminando na defesa da necessidade de livrar-se 
das referências e da teoria, pois se "perguntarem pela teoria, ria" (p.309), ciência 
(discurso educacional) e literatura resumem-se tudo num mesmo discurso, sem 
estabelecimento de fronteiras entre esses campos.  
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