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Resumo 
O artigo é resultado de pesquisa de mestrado concluída em 2018, que teve como objetivo 
investigar a possibilidade ou não de profanar o processo educacional em uma sala de 
aula de formação de professores através dos saberes cinematográficos. O presente 
trabalho inicia pensando o que a sociedade ocidental, dentro de uma cultura visual, 
concebeu como arte e cinema, a partir de leituras do filósofo italiano Giorgio Agamben 
(1942-). Na parte seguinte são debatidos as ideias de estudo e profanação do mesmo 
filósofo. As conclusões apresentadas nesse debate são a base para a metodologia 
utilizada no campo de pesquisa, apresentada na terceira parte. Por fim, uma possível 
conclusão é discutida em cima dos materiais coletados em campo, em que se buscou 
indícios das possíveis profanações dos diversos dispositivos de poder em sala de aula. 
  

Palavras-chave: Profanação; Formação de professores; Cinema. 
  
  

Abstract: The article is the result of master's research completed in 2018, which aimed to 
investigate the possibility or not of desecrating the educational process in a classroom of 
teacher training through the cinematographic knowledge. The present work begins by 
thinking about what western society, within a visual culture, conceived as art and cinema, 
from the readings of the Italian philosopher Giorgio Agamben (1942-). In the following 
part, it has made a discussion of the ideas of study and desecration of the same 
philosopher. The conclusions presented in this debate are the basis for the methodology 
used in the field of research, introduced in the third part. Finally, it has presented a 
possible conclusion about the materials collected in the field, in which evidences 
demonstrated the possible desecration of the various apparatuses of power in the 
classroom. 
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo trago minha pesquisa de mestrado concluída em 2018 que teve 

como objetivo investigar a possibilidade ou não de profanar o processo 



educacional em uma sala de aula de formação de professores através dos 

saberes cinematográficos. Realizei o trabalho de campo com uma turma de 

formação de professores num curso intensivo (com duração de três semanas, de 

segunda a sexta) oferecido em uma universidade pública. Tendo Giorgio 

Agamben como principal autor para a pesquisa, no curso precisei desenvolver 

uma metodologia que dialogasse com os escritos dele em relação a educação. 

Nas análises do campo busquei perceber como os dispositivos de poder eram ou 

não profanados pelos educandos.  

A escolha de Agamben para a pesquisa deve-se pela leitura que ele faz da 

atualidade, buscando criar ideias para a modificação dela, principalmente com a 

profanação dos dispositivos de poder. Elegeu-se como foco de diálogo no campo 

a linguagem do cinema, foi possível trabalhar com indagações provenientes de 

leituras sobre a cultura visual.  

 

CULTURA VISUAL, ARTE E CINEMA 

A partir da leitura de Campos (2012), surgiu a definição de Cultura Visual, que 

seria diferente de cultura visualista. Esta última seria relativa a um modelo cultural 

fortemente marcado pela imagem e pela dimensão visual. Já a cultura visual seria 

um sub-universo dentro de um universo cultural:  

[...]um sistema em que os modos de olhar e representar 
visualmente o que nos rodeia são, histórica e culturalmente, 
modelados. Deste modo, não abrange unicamente os processos 
de produção de artefactos visuais e de comunicação visual, mas, 
igualmente, a forma particular como as relações estabelecidas no 
âmbito do visível se processam. Quem olha o quê e de que modo, 
são indagações centrais para entender a cultura visual de um 
determinado período histórico ou recorte social. (Campos, 2012, 
p.17) 

 

Logo, a cultura visual foi entendida como um sistema composto por diversos sub-

universos, com diferentes agentes, objetos, processos de produção, difusão e 

recepção de imagens e bens visuais. Dentro deste universo, o cinema tem um 

local privilegiado no século passado e no começo do século atual, constituindo 

uma ferramenta marcante na construção de diferentes culturas do ocidente. Nele 

residem os resquícios de diferentes artes e, por isso, a história da arte está no 



próprio cinema (AGAMBEN, 2015b; BORDWELL, 2013; CANCLINI; 2010). A 

questão que decorreu desse ponto foi: que história seria essa? A resposta 

encontrada, através do estudo genealógico de Agamben (2013a) sobre a arte no 

ocidente, nos apontou caminhos para entender o cinema, a arte e a cultura visual 

a partir de uma leitura que questiona o universo estético. 

 

O HOMEM SEM CONTEÚDO E O CINEMA COMO MEIO 

Agamben (2013a) aponta que o saber estético tirou da arte seu conteúdo 

histórico, que era construir a verdade, para colocar o juízo estético como a única 

forma de julgamento artístico. Este saber gerou um homem sem conteúdo, o 

artista que agora só tem em seu gesto de criação, sem nada de concreto para 

trabalhar, o julgamento do que produzir. Ao mesmo tempo, o estatuto da arte foi 

cindido, de um lado o artista que incorpora o gênio da criação e, do outro, o 

espectador que só possui seu juízo de gosto para julgar a obra. O artista vaga, 

agora, em uma total liberdade, sua subjetividade é a essência absoluta, separado 

de todo o conteúdo, é a inessencialidade. A arte foi transformada, assim, em um 

nada que se nadifica, sobrevivendo eternamente a si mesma, ilimitada e sem 

conteúdo. Ela morreu, mas morreu porque “a morte é, precisamente, não poder 

morrer, não poder ter mais como sua medida a origem da obra” (ibid, p.99). 

Assim, a arte tornou-se pura negação, ela, em sua essência, tornou-se niilista, 

tem o destino dos seres humanos como o nada. Ela é incapaz de atingir sua 

dimensão concreta e, por isso, sua crise é a crise da poises, que é o fazer mesmo 

dos seres humanos. 

A poesia foi separada da práxis quando o trabalho intelectual foi separado do 

manual. Indo a Platão e a Aristóteles, Agamben define, por sua vez, a poesia 

como aquilo que faz passar algo do não ser para o ser. Sendo a técnica que 

permite a entrada na presença da obra, dando-lhe uma forma, pois “é 

precisamente a forma e a partir de uma forma que o que é produzido entra na 

presença” (ibid, p.105). Na contemporaneidade, a rigor, desde a segunda metade 

do século XVIII, o modo da presença das coisas poder ser explicado como sendo 

dividido em dois, um sobre o estatuto da estética, a arte, e o outro sobre o da 

técnica, produtos em geral. A arte passou a ser identificada como fruto da 



originalidade ou autenticidade. Para os gregos, a verdadeira atividade produtiva 

estava na obra e não no artista, eles, sequer, separavam o artesão do artista. 

Com a estética, essa relação se inverteu, a produtividade passou a ser vista no 

artista e não na obra, que se tornou um resíduo da genialidade daquele 

(AGAMBEN, 2013b). No campo do vazio, o juízo estético e o prazer 

desinteressado do espectador conduziram a arte ao Terror (OLIVEIRA, 2013, 

p.200-201). Há alguma saída desta prisão? Agamben (2013a) diz que, quando a 

obra é dada ao gozo estético, ela deixa de trazer a presença, de constituir uma 

realidade. Quando ela está na dimensão do estatuto poético do ser humano ela 

para o instante, despedaçando o tempo linear, fazendo o ser humano se 

reencontrar no espaço presente, “[...] alcançando uma dimensão mais original do 

tempo, o homem é um ser histórico, para o qual está em jogo, a cada instante, o 

próprio passado e o próprio futuro” (ibid, p.164). Assim, a arte é o dom mais 

original dos seres humanos e observá-la é: 

 [...] ser lançado para fora, em um tempo mais original, êxtase na 
abertura epocal do ritmo, que doa e mantém. [...] Na experiência 
da obra de arte, o ser humano está de pé na verdade, isto é, na 
origem que se lhe revelou no ato poético. (ibid, p.165) 

 

Agambem (2013a) evoca a ideia de que estamos no Juízo Universal, o anjo da 

história de Benjamin já há muito está no céu, na verdade, ele sempre esteve lá. 

Consequentemente, abole-se a ideia de História linear para se afirmar que 

estamos perpetuamente no evento fundamental da História humana, dando aos 

seres humanos responsabilidade pelos seus atos. Devendo a arte tornar-se 

transmissão, independente do conteúdo: 

Quando uma cultura perde os próprios meios de transmissão, o 
homem se encontra privado de pontos de referência e acuado 
entre um passado que se acumula incessantemente às suas 
costas e o oprime com a multiplicidade de seus conteúdos 
tornados indecifráveis e um futuro que ele não possui ainda e não 
lhe fornece nenhuma luz na sua luta com o passado. A ruptura da 
tradição, que é para nós hoje um fato acabado, abre, de fato, uma 
época na qual, entre velho e novo, não há mais nenhum liame 
possível, a não ser a infinita acumulação do velho em um tipo de 
arquivo monstruoso ou o estranhamento operado pelo meio 
mesmo que deveria servir a sua transmissão (ibid, p. 175). 

 



O passado cessou de ser critério para a ação e para a salvação. Assim, não há 

mais a possibilidade de ele ser atualizado, como acontecia nas sociedades 

tradicionais, a cada ato de transmissão. Segundo Martins (2015, p. 75), “[...] o que 

está em jogo, na modernidade, não é mais a transmissibilidade de algo, mas a 

exacerbação de uma absoluta intransmissibilidade”, o que compõe assim uma 

cultura visualista (CAMPOS, 2012). Isto é, agora o conteúdo a ser transmitido é 

sobrevalorizado, apagando o ato de transmitir em si. É preciso, portanto, 

apropriar-se da condição histórica da humanidade, saindo da ilusão do tempo 

linear para se resolver o conflito entre passado e presente (AGAMBEN, 2013a). 

Trazer a arte de volta à presença, retirá-la do reino estético, é uma missão 

messiânica, que o próprio Agamben entende não ser possível somente através da 

arte, mas que essa deve fazer seu papel largando as garantias do verdadeiro por 

um amor à transmissibilidade (ibid). O cinema talvez seja a linguagem artística 

com maior potencial de redenção. Como aponta Agamben (2007), ao falar das 

fotografias (a matéria prima da imagem cinematográfica são fotografias postas em 

movimento): “o sujeito fotografado exige algo de nós” (p.24), ele exige não ser 

esquecido. Para ele, a fotografia “representa o mundo assim como aparece no 

último dia, no Dia da Cólera” (p. 23). Nesse dia, não será o corpo que irá 

ressuscitar, “mas sua figura, seu eidos. A fotografia, nesse sentido, é uma 

profecia do corpo glorioso” (p.25). São as fotos os testemunhos de todos os 

nomes perdidos, são elas como o livro da vida que um novo anjo apocalíptico, o 

anjo da fotografia, “tem entre as mãos no final dos dias, ou seja, todos os dias” (p. 

26). Força messiânica, de ética e política, mais do que da estética, que o cinema 

carrega: 

Trata-se, antes, de uma exigência de redenção. A imagem 
fotográfica é sempre mais que uma imagem: é o lugar de um 
descarte, de um fragmento sublime entre o sensível e o inteligível, 
entre a cópia e a realidade, entre a lembrança e a esperança. 
(Agamben, 2007, p.25) 

 

É através da montagem cinematográfica que, segundo Serge Daney (s/d apud 

AGAMBEN, 2014, p. 25), a imagem adquire seu poder messiânico. A montagem 

que se dá através da repetição e da paragem. A paragem é o poder de 

interromper algo, o que justamente diferencia o cinema da narrativa, por exemplo. 



Repetição “é a memória do que não era. O que é também a definição do cinema: 

a memória do que não era”. (AGAMBEN, 2014, p. 26, tradução livre). 

A memória é, por assim dizer, o órgão de modalização da 
realidade; ela é o que pode transformar a realidade em 
possibilidade e a possibilidade em realidade. [...] O cinema não faz 
isso sempre, transformar a realidade em possibilidade e 
possibilidade em realidade? (Agamben, 2002, p. 316, tradução 
livre) 

  

Ou seja, o cinema pode trabalhar sobre a égide da possibilidade, projetando 

poder e possibilidade em direção ao que seria impossível, ao passado. 

(AGAMBEN, 2014). A repetição e a paragem fazem a imagem, então, aparecer 

como média (meio), se configurando como um “pure means”, tornando-se visível 

ao invés de desaparecer para o que está mostrando. O que contrapõe, segundo 

Agamben (2014), o conceito dominante de expressão, proveniente do modelo 

hegeliano, que entende que “todas as expressões são realizadas por um medium 

[…] que no final deve desaparecer na realização completa da expressão” (ibid, 

p.318, tradução livre). A montagem clássica, fortemente usada pelo cinema 

hollywoodiano (utilizado de forma massiva na tevê e nas séries de internet), tem 

como alicerce esse princípio (BORDWELL, 2013), ela pretende esconder ao 

máximo a existência do médium.  

Há duas maneiras de mostrar essa “desimagenilidade”, dois jeitos 
de fazer visível o fato de não existir mais nada a ser visto. Uma é 
a pornografia e o anúncio, que agem como se sempre tivesse algo 
a mais para ser visto, sempre mais imagens atrás da imagem; o 
outro jeito é exibir a imagem como imagem e, assim, permitir a 
aparência da “desimagenilidade”, o que é, como disse Benjamin, o 
refúgio de todas as imagens. É aqui, na diferença, que a ética e a 
política do cinema surgem. (Agamben, 2002, p. 319, tradução 
livre) 

 

O tema do cinema é a questão da ética e da política, segundo Agamben (2015b). 

Para ele, o cinema está mais para estas questões do que para a estética, isso 

não quer dizer que ele não esteja dentro do reino estético, mas que parece evocar 

a ética e a política mais do que questões estéticas. É importante notar que a ética 

aqui não se assemelha ao “direito a olhar” proposto por Mirzoeff (2016), pois ao 

discutir a cultura visual, este autor, coloca as questões éticas no campo das 



disputas estéticas, espaço que, justamente, Agamben quer desativar como 

dispositivo de poder na arte. O cinema parece, assim, mais propenso a redimir a 

arte do que qualquer outro meio, pois precisamente evoca mais que questões 

concernentes à imagem estética, evoca a própria ética dos gestos:  

Se o fazer é um meio em vista de um fim e a práxis é um fim sem 
meios, o gesto rompe a falsa alternativa entre fins e meios que 
paralisa a moral e apresenta meios que, como tais, se subtraem 
ao âmbito da medialidade, sem se tornarem, por isso, fins. 
(Agamben, 2015b, p. 59) 

 

O gesto é, assim, uma medialidade pura e sem fim que se comunica, uma 

comunicação de uma comunicabilidade, ela nada diz: “pois aquilo que mostra é o 

ser-na-linguagem do homem como pura medialidade” (ibid, p. 60). Podemos ver 

aqui a extrema proximidade entre o que faz Godard com a imagem, ou melhor 

dizendo, com immageless e o gesto, que “faz aparecer o ser-em-um-meio do 

homem e, desse modo, abre-lhe a dimensão ética” (ibid, p. 59). Se “o cinema 

reconduz as imagens à pátria do gesto” (idem, p. 58), em Godard isso é aparente. 

Ao mostrar o ser-na-linguagem, o gesto é essencialmente sempre gesto de não 

obter êxito na linguagem e, assim, é sempre gag, “algo que se coloca na boca 

para impedir a palavra” (Agamben, 2015b, p.60). 

 

PROFANAR E EDUCAR 

Para Agamben (1999), o estudo é, em si mesmo, interminável, é um estado de 

“potência”, por um lado passiva (paixão pura e virtualmente infinita), por outro, 

potência ativa (tensão que é irredutível em direção ao seu fim). O estudante seria 

alguém que foi atingido por um sinal e ficou estupefato, absorto em um processo 

de sofrimento e paixão que, devido à herança messiânica do estudo, incita-o a 

prosseguir e concluir. Vivendo-se em um ritmo de alternância entre estupefação e 

lucidez, descoberta e perda, paixão e ação. 

Na pesquisa, então, o que interessava era pensar uma metodologia que abrisse 

espaço para que os participantes experimentassem o ato de estudar: o embate e 

o choque que é encontrar fragmentos que prometem novas vias, que logo são 

abandonadas em favor de novas descobertas (ibid.). Entretanto, é preciso 



entender que a instituição universitária é também um dispositivo de poder, logo a 

ideia de estudo não é algo simplesmente dado na sala de aula, já que os 

dispositivos sagram as “coisas”, isso é, as tiram do uso comum (AGAMBEN, 

2009), e estudar é um ato, como apontado, que envolve a ação do indivíduo na 

construção de seus percursos. 

Para Agamben (2009, p.40-41), dispositivos de poder são mais que instituições 

(como as prisões, manicômios e escolas), são também a caneta, a escritura, o 

cigarro, o telefone celular, o computador, a filosofia, etc: 

 [...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes. (Agamben, 2009, p.49) 

 

Os dispositivos são os meios pelos quais o poder interfere na individualidade, 

construindo as subjetividades. No entanto, na atual fase do capitalismo, o que o 

dispositivo produz é um efeito de dessubjetivação, que está implícito no próprio 

processo de subjetivação, constituindo não um novo sujeito, a não ser como uma 

forma espectral: 

Na não-verdade do sujeito não há mais de modo algum a sua 
verdade. [...] o espectador que passa as suas noites diante da 
televisão recebe em troca da sua dessubjetivação apenas a 
máscara frustrante do zappeur ou a inclusão no cálculo de um 
índice de audiência. (ibid, p. 47-48, grifo do autor) 

 

A Educação, assim, é um dispositivo por si só, assim como a Universidade e a 

Escola o são, em todos seus aspectos: os saberes trabalhados, a carteira da sala, 

o quadro, os horários, etc (AZEVEDO e ROSA, 2014). A questão é, então, como 

desarmar esse dispositivo? Para Agamben (2007), isso ocorre através da 

Profanação, ato que “[...] desativa os dispositivos do poder e devolve ao uso 

comum os espaços que ele havia confiscado” (p.61). Sendo o oposto de sagrar, 

“[...] que designava a saída das coisas da esfera do direito humano” (ibidem). 

Essa devolução não é um voltar para um suposto estado natural das coisas, mas 

levar a um novo uso delas, de maneira a brincar com a separação, se fazer ato de 

emancipação da sua relação com a finalidade original, criando um meio puro, 

desativando os velhos usos e, assim, os dispositivos que produzem a separação. 



Logo, não é uma relação negativa, de tentativa de enfrentamento de determinado 

dispositivo pela sua negação, o que acabaria, em última instância, confirmando o 

dispositivo. Pelo contrário, é a abertura para uma nova forma de utilização das 

coisas que não destrói o dispositivo, mas ele, ainda existindo, se torna inoperante, 

ineficaz, suspenso: 

A atividade que daí resulta torna-se dessa forma um puro meio, ou 
seja, uma prática que, embora conserve tenazmente a sua 
natureza de meio, se emancipou da sua relação com uma 
finalidade, esqueceu alegremente o seu objetivo, podendo agora 
exibir-se como tal, como meio sem fim. Assim, a criação de um 
novo uso só é possível ao homem se ele desativar o velho uso, 
tornando-o inoperante. (idem, p.67) 

 

A ideia de estudo se combina na pesquisa com a de cinema na relação que se faz 

de ambas como meio puro em um ato político de desativação dos dispositivos. 

Portanto, com a linguagem do cinema e seu meio de produção foi pensado uma 

forma de criar condições para que outro uso dos processos educacionais fosse 

possível, ou seja, para que a profanação da educação pudesse acontecer. 

 

CRIANDO UMA METODOLOGIA 

Optou-se pela utilização de uma metodologia que permitisse ver as reações e as 

criações dos educandos como um processo de constituição de si exposto em 

seus diversos discursos permeados pelas suas experiências, a partir da noção de 

que só podemos fazer experiências e não mais tê-las. Para tal, era necessário 

traçar uma proposta metodológica mais livre, que proporcionasse uma abertura 

maior para que o experimentado em campo se expropriasse com honestidade na 

linguagem, constituindo-a como lugar intencional da verdade (AGAMBEN, 2005). 

Experiência, no entanto, está vinculada à imaginação e tem uma conexão 

intrínseca com o tempo. Isto é, era preciso que a metodologia permitisse uma 

relação diferente com o tempo da pesquisa: valorizando o átimo, não como ponto 

no tempo linear contínuo na construção de um progresso, mas procurando 

entender que o passado se presentifica sem ser prisão ou acúmulo de 

conhecimento, por isso o resgate de memórias desenvolvido (seja através das 

memórias dos educandos, seja através dos textos, seja através dos filmes, ou de 



outras formas de se entrar em contato com a memória de nossa sociedade); e 

explicitando que do futuro não se deve esperar um modelo exato (o que, nesse 

ponto, parece ser um pressuposto de qualquer pesquisa, não esperar algo que já 

se sabe, ou que se deseja). Assim, era necessário que a pesquisa tentasse 

construir situações em que pudessem florescer o tempo parado, um tempo vivido 

de forma suspensa, um tempo como história, o kairós, em um processo de 

trabalho “[...] que, a cada instante, é capaz de parar o tempo, pois conservava a 

lembrança de que a pátria originária do homem é o prazer” (idem, p. 126, grifo 

nosso). O prazer foi, então, uma preocupação fundamentalmente metodológica, 

sem ele não haveria possibilidade de que a pesquisa pudesse contemplar o que 

ela objetivava. Além disso, era de extrema importância que a imaginação dos 

participantes fosse levada em conta como saber, entendida como ligada ao 

conhecimento e, até mais, como condição fundamental deste (idem). Demanda 

esta que, por sua vez, trazia a ideia de desejo como pedra fundamental para o 

processo de pesquisa: “ [...] fantasia e desejo são estreitamente conexo. Aliás, o 

fantasma, que é a verdadeira origem do desejo [...], e logo, em última análise, de 

sua satisfação. (idem, p. 34-35, grifo do autor). 

Através de dinâmicas buscaram-se espaços para a construção de ideias, de 

debates e a validação dos diversos saberes, tanto no âmbito coletivo quanto 

individual. Tendo o cinema como inspiração os trabalhos foram coordenados 

pelos próprios participantes divididos em três grandes grupos (GG): Produção, 

Continuidade e Exibição. A cada semana, os integrantes mudavam de grupo. O 

grande grupo de produção tinha como função: organização das atividades 

propostas, coordenando os Grupos de Trabalho durante as atividades, 

organização do espaço físico e materiais utilizados. O grande grupo de 

continuidade devia: registrar o diário de classe (texto resumitivo do que foi a aula), 

as discussões ocorridas nas atividades dos GTs e no trabalho final do GT 

(quando pedido). O grande grupo de exibição era responsável: pela explanação 

de informações relevantes para todos os grupos, leitura da ata do encontro 

anterior, apresentação dos trabalhos escritos realizados nos Grupos de Trabalho 

e organização da exibição de outros materiais produzidos em atividades.   



Quase todas as tarefas diárias eram realizadas em grupos de trabalhos (GTs), 

nos quais membros dos três GG se misturavam, mantendo suas 

responsabilidades. Um participante, por aula, do GG Continuidade, tinha como 

função registrar os acontecimentos do dia, que era lido no encontro seguinte por 

algum integrante do GG de Exibição. 

Os grupos de trabalhos (GTs) tinham, sempre, como primeira tarefa expor 

internamente o que cada integrante pensava sobre o tema da atividade, de forma 

a trazer refletidas suas histórias pessoais. Depois, eram confrontados com 

diferentes perspectivas de múltiplos autores sobre o tema. Por fim, deveriam dar 

uma reposta sobre o assunto, sem certo ou errado. Essa forma de atividade gerou 

um vasto material para análise: escritas, vídeos e desenhos livre. 

Outro pilar de produção de conhecimento foi o Caderno Pessoal. A cada dia, os 

participantes deveriam escrever um relato pessoal, englobando os conhecimentos 

trabalhados no dia e como haviam se sentido durante o desenvolvimento da aula.  

A última tarefa da turma foi a produção de um curta-metragem durante três dias. 

Somados a essa vivência final, os materiais produzidos em grupo e o Caderno 

Pessoal, permitem uma análise da relação que os indivíduos pesquisados tinham 

e construíram com os saberes trabalhados, tanto no coletivo quanto no individual.. 

 

OS CADERNOS PESSOAIS, INDÍCIOS DE PROFANAÇÃO NA FORMAÇÃO 

A análise dos materiais produzidos no campo atentou para os indícios de 

dessacralização dos aparatos envolvidos no processo educacional, dos mais 

abstratos (como a ideia do que é conhecimento, por exemplo) aos mais concretos 

(como o horário e notas, dentre outros). Assim, profanar a Educação foi entendido 

como o ato dos educandos constituírem seus saberes através de um processo de 

estudo, apropriando-se dos meios de produção de discursos e produzindo 

coletivamente o pensamento e, por isso, uma forma-de-vida: uma vida 

insegregável de sua forma, inseparável da materialidade dos processos corpóreos 

e modos de vida vividos pelos educandos e, assim, trazendo a existência ao 

pensamento (AGAMBEN, 2015b). 



A vivência em sala de aula levou a uma produção em que não foi evocado “o 

fazer para ganhar uma boa nota ou o seu oposto, o descaso com a nota final”. 

Diversos relatos apontam uma preocupação com o trabalho estar bem feito ou 

não e demonstram uma enorme importância com o processo de produção. A 

relação julgamento-nota, assim, foi modificado. Relação que podemos inferir estar 

no processo de julgamento e culpa. Para Agamben (2014) o acusado em um 

processo perde sua inocência, ele já é culpado e a pena é o próprio julgamento. 

Desta forma, sendo já culpado, a absolvição não é inocência, “pois ela é só o 

reconhecimento de um non liquet, de uma insuficiência de julgamento” (ibdid, 

2018, p.38). Na educação podemos interpretar que essa relação funciona como 

um dispositivo de subjetivação a partir da qualificação em valor do educando em 

relação ao seu desempenho em um trabalho, a partir do ponto de vista do 

professor. Numa espécie de tribunal, em que o educando apresenta uma obra a 

ser julgada pelo professor que, por sua vez, como juiz, julga se ela contempla ou 

não os requisitos elencados por ele para possuir a nota máxima. A soma de todos 

os trabalhos durante o curso vai corresponder a nota final do educando e não a 

dos trabalhos. Logo, o que se julga não é o trabalho, mas o educando. A tarefa 

realizada funciona muito mais como prova ou falta de prova da culpa do réu de ter 

se desviado de sua tarefa de educando: ser capaz de cumprir os requisitos 

elencados pelo professor/juiz. Assim, como num tribunal, o educando já é 

acusado e já está sendo penalizado, podendo ser absolvido, por uma falta de 

“provas”. Entendemos que esse dispositivo classificatório se tornou inoperante, 

sendo desarmado: ele continuava a existir, pois ao final o currículo da 

universidade pedia uma nota e os educandos sabiam que seriam classificados, 

mas não tendo mais efeito, não mais operando sobre as subjetividades envolvidas 

nos trabalhos. 

O outro ponto que parece ter sido afetado foi a dicotomia meio-fim. Havia por 

parte dos estudantes o desejo de chegar ao produto final, inclusive porque só 

poderia ser um estudo, na perspectiva agambiana, se existisse o incessante 

prosseguir para concluir o estudado (AGAMBEN, 1999). Entretanto, o objetivo 

final de cada tarefa pareceu ficar em suspenso, inoperante, durante as atividades. 

Por isso, a ação não se caracterizou nem como práxis e nem como fazer, mas 

como um gesto, como um meio puro, “[...] rompendo a falsa alternativa entre fins 



e meios [...]” (AGAMBEN, 2015b, p.59). As preocupações de muitos educandos 

durante os encontros voltaram-se justamente para a vivência do processo 

produtivo, que os fazia perder a ideia do fim obrigatório imposto pelo titã Krónos, 

principalmente pela alegria de realizar as tarefas, o que paralisava o tempo, 

trazendo o cairos (AGAMBEN, 2005): “[...] o tempo passou e mal percebemos, 

quando vimos estava na hora de ir embora [...]” (P.A. Caderno Pessoal, 17 de 

fevereiro de 2018); “[...] nos divertimos muito no ensaio, a produção levou tudo 

muito a sério e se permitissem estaríamos gravando noite a fora [...] “ (J.C., 

Caderno Pessoal, 21 de fevereiro de 2017), 

A felicidade se juntou a diferentes sentimentos e demonstrou uma relação 

verdadeiramente intrínseca entre sentimentos e conhecimentos, uma relação 

imanente: “Me envolvi, me emocionei, me liberei, me estressei, mas saio com 

uma vasta bagagem informativa e formativa […] (A.S., Caderno Pessoal, 23 de 

fevereiro de 2017). 

Para Agamben (2015a) a imanência é um agenciamento absoluto, “[...] que inclui 

também a ‘não-relação’, ou a relação que deriva de não-relação [...]” (p.335). O 

que é imanente jorra não de si, e sim deságua incessante e vertiginosamente em 

si mesmo, é um movimento que, no entanto, suspende o movimento, é potência. 

Logo, a relação sentimento-conhecimento mostrou-se como algo único, um está 

no outro como potência. A imanência se deu também no próprio ato de 

construção do trabalho, nas relações que se constituíram dentro dos grupos. O 

sentimento expresso de comunhão com os colegas, nas circunstâncias vividas, 

permitiu uma formação imanente (D’HOEST E LEWIS, 2015). Isto é, “[...] estudo 

entre amigos que estão em mútua aprendizagem em relação a um sinal” (p.539, 

tradução livre). A relação entre amigos transformou o estudo em um processo de 

compartilhar o compartilhamento, de dividir a própria existência com o outro e, ao 

mesmo tempo, separado dele, numa com-divisão (Agamben, 2009). Logo, a 

aprendizagem não se deu de um para outro, mas de um que se faz o outro e do 

outro que se faz o um:  “ouvi ideias se complementarem e pude ver a expressão 

nos rostos de surpresa e contentamento quando uma ideia se agregava a outra” 

(G.L., Caderno Pessoal, dia 08 de fevereiro de 2017); “engraçado ver como as 



pessoas se abriam com outros que nem conheciam e dividiam suas experiências 

[...]” (M.S., Caderno Pessoal, dia 07 de fevereiro de 2017). 

Outro aspecto modificado foi a relação entre verdade e linguagem. A partir do 

momento em que os educandos estavam envolvidos passionalmente com as suas 

produções, compartilhando suas ideias com os amigos, tornaram-se uma espécie 

de professor do outro e, por imanência, de si mesmo. Assim, os saberes oriundos 

dos próprios educandos fugiram das dicotomias das ciências modernas e se 

deram como um conhecimento unido ao prazer, como filo-sofia, de um amor do 

saber e de um saber de amor (AGAMBEN, 2017). 

O que os integrantes relatavam nas apresentações de um grupo para o outro não 

foi, em sua maioria, um mero cumprimento de dever, passando a ser um dizer 

passional que professava o saber constituído em grupo, como palavra de fé 

messiânica e, por isso, como afirmação da vida para além da negatividade e da 

dialética (VLIEGHE e ZAMOJSKI, 2017). Sendo uma experiência da palavra, “[...] 

se apresenta como uma pura e comum potência do dizer, capaz de um uso livre e 

gratuito do tempo e do mundo” (AGAMBEN, 2016, p.154). Assim, resguardou-se 

uma potência no ato, capaz de desarticular saberes passados e modificá-los no 

presente (AGAMBEN, 2016): 

Mudando totalmente meu conceito formado ontem sobre o que é 
arte, hoje já penso que nem tudo é arte. [...] arte para mim está 
ligado à questão do que é belo para determinada sociedade. O 
momento social histórico, político, cultural, e até mesmo filosófico, 
interfere profundamente na concepção de beleza da mesma. (P.S. 
Caderno Pessoal, 10 de fevereiro de 2017) 
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