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Introdução

Neste trabalho pretendemos ensaiar modestas relações entre Educação e

linguagem. Destacando nesta última sua importância na Educação contemporânea,

especialmente quando atenta às teorias do Construcionismo Social. Para tal, fazemos

esforços de situar a concepção de Educação formativa, algumas teorizações, que se

poderia dizer, no paradigma Pós-estruturalista. Apoiamo-nos nas noções de ensaio

como estilo de escrita e método, uma maneira de compor o processo de subjetivação, do

educador e filósofo literato espanhol Jorge Larrosa.

Metodologia

Sob o manto da ciência dos percursos, da teorização dos trilhares, das escolhas,

decidimos realizar este texto. Numa tensão divergente, ou diferente das grandes

narrativas modernas. Metodologia, um significante ou conceito, e sua polissemia. Uma

palavra marcada na sua superfície pelos cânones fisicalistas ou cientificistas. Diante

destas políticas, como a Educação, na dimensão constitutiva do ser, pode responder ao

quesito metodologia, sem pressupor que é um “nicho” que deve ser habitado? A forma

proposta é a escrita como ensaio. Uma questão de estilo, que é uma questão política:

Qualificar filosoficamente, culturalmente, o cerne vital da pesquisa, e, é claro, dos

conhecimentos.

Desta maneira o ensaio pode ser concebido como método aventureiro. Propõe-

nos Larrosa, em um ensaio sobre ensaio e metodologia, que esta estética de escrever

duvida do método. O método é o grande aparelho do discurso, tanto na ciência, como na

filosofia sistemática. Onde a ordem e a descoberta são eleitas e a criação alijada o que

tem ocorrido é a prepotência e a fossilização. Nela, a história evolutiva etnocêntrica,

funda-se em rigor e verdade e menospreza a linguagem, concepção e condição humana.

No ensaio é possível converter o método em problema e potencializar a vida. Sua

fidelidade ao devir inventivo não depende de referenciação a posteriori.



A linearidade entre ciência e sociedade tem sido um descaminho, também por

desconsiderar as diferenças e basear-se na identidade suposta e multiplicada.

Uma das saídas pode ser a flexibilização e abertura para o presente. A Educação,

transversalizada nos campos da ciência, cotidiana e atenta às alteridades.

Na linha teórica aqui adotada a concepção de realidade é originada do

Construcionismo Social. Este pode ser compreendido como uma confluência da

teorização social, na qual o mundo, em reação à facticidade explicativa do mundo físico,

é resultado de um processo de criação humana. O Pós-estruturalismo atualmente tende a

acentuar esta hipótese ao postular que o mundo social não é apenas uma construção

social, mas também linguística, discursiva e cultural. Para esta corrente é por meio do

discurso que nos constituímos, constituímos o mundo e aos outros.

Resultados e discussão

Apontamos para a importância de no campo educativo sabermos lidar com a

motivação da formação, com as diferenças e contingências. Contudo, não de um ponto

fixo e interpretativo, que tenta enquadrar a alteridade na sua tolerância cultural e sim

francamente aberto. Com isto, no mínimo duas posições institucionais estão abertas:

nem o estudante nem o professor devem ser enquadrados.

Nisto, talvez percamos em rigor e instrumentalização para o desenvolvimento

tecnológico econômico e industrial, para a produção consumo. Note-se que não está dito

invalidação, oposição excludente, a este processo que existe, mas ganharemos em

constituição consistente de subjetividades. Uma ação educativa a ensaiar.

Conclusões

Espera-se nesta configuração uma formação humana mais tributária da

equalização social. O que não ocorre na Educação “conteudista-iluminista” que prepara

para a inserção num dos patamares trapezoidais da pirâmide social.
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