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Prefácio

Na contemporaneidade, percebemos como a educação tem 
sofrido com a euforia provocada pela crença no progresso do 
desenvolvimento industrial, geradora de uma obsessão pela 
onipotência do ser humano, que acaba por se guiar quase que 
exclusivamente pela razão. Esses processos de racionaliza-
ção, no Ocidente, difundem-se, interpenetram-se e são acele-
rados, pois, a cada momento, surgem inovações impossíveis 
de terem sido imaginadas em outros períodos. Neste viés, 
apresenta-se uma concepção científica e materialista para 
a compreensão do mundo, que pretende explicar o sentido 
do universo e da existência quase que somente pela razão, 
depreciando a metafísica e privilegiando o conhecimento ex-
perimental da realidade. Deste modo, o conhecimento da re-
alidade ocorre por meio de uma atitude predominantemente 
racionalista. 

Não nos cabe negar os benefícios proporcionados à huma-
nidade pelo desenvolvimento industrial. Todavia, este novo 
momento apresenta uma contradição: a euforia provocada 
pela crença no progresso provoca uma crise. Uma das ca-
racterísticas da contemporaneidade é a obsessão pelo iné-
dito, o que suscita uma produção desenfreada de novidades. 
Esse comportamento leva ao modismo, perceptível também 
na Educação e na produção do conhecimento científico, 
construindo o princípio de que tudo pode ser transitório. Esta 
sensação se dá porque tudo é consumido com voracidade, 
objetos artísticos e quaisquer outras mercadorias passam 
a ter pouca duração. O indivíduo fica desconfortável com 
a hostilidade de um mundo com valores efêmeros, consti-
tuído por esta situação de produção e consumo. A ideia da 
aceleração é o que move a sociedade contemporânea: tudo 
pode e mudará rapidamente. Neste cenário, os avanços tec-
nológicos auxiliam ainda mais na célere mudança de valores, 
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que leva à sensação de fragmentação do ser humano como 
consequência da movimentação ininterrupta dos fenômenos 
atrelados à ciência. 

Octavio Paz (1990), em sua crítica literária, analisa a obra 
de Baudelaire, um poeta francês, que caracteriza o homem 
moderno como um sujeito caído e com uma alma dividida. 
Octavio Paz defende que a história do Ocidente pode ser 
compreendida como a história de um erro, um extravio: o ho-
mem se distancia tanto de si mesmo que acaba por se perder 
no mundo. Assim – “nada resta ao homem exceto a associa-
ção fortuita e casual de pensamentos e imagens” (PAZ, 1990, 
p. 19)1. 

Neste contexto, a educação evidencia a condição, ineren-
te ao ser humano, de inacabamento. Este inacabamento 
pode ser visto como uma grandeza e matriz de esperança, 
porque se pode sempre buscar e ousar em novas respos-
tas aos desafios que a sociedade enfrenta, contudo ele é o 
motivo da fragilidade do sujeito, que facilita erros, equívo-
cos, reducionismos, exacerbações, confusões, destruições. 
Consequentemente, a educação na contemporaneidade, 
como no passado, mostra-se como um grande desafio que 
nos força à travessia entre luzes e sombras, para, logo em 
seguida, nos impor a necessidade de indagação sobre nos-
sas decisões. 

Em busca da compreensão de nossa condição de inacaba-
mento e fragmentação a obra aqui apresentada: “Imaginação 
e formação: travessias entre os estudos do Imaginário e das 
(Auto)Biografias”, organizada por Lúcia Maria Vaz Peres, 
Andrisa Kemel Zanella e Lourdes Maria Bragagnolo Frison (in 
memoriam), reúne autores pelos quais nutro alto grau de ad-
miração intelectual e sensibilidade, são investigadores de re-
ferência, que promovem a articulação entre Narrativa (Auto) 
Biográfica e Imaginário, constituindo uma originalidade, na 
divulgação de construção de produção do conhecimento, 
no evento que aproximou o II Colóquio Internacional sobre 
Imaginário, Educação e (Auto)biografias, o VI Colóquio sobre 
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Imaginário e Educação, proposições do Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM) 
e o I Encontro Regional da BIOGraph Sul: Pedagogia do 
Imaginário: Matrizes Oníricas de uma Escola Viva!, durante 
três dias, na Universidade de Pelotas, que resulta nesta obra 
aqui apresentada. 

A leitura desta obra proporcionou-me uma reflexão pro-
funda para vislumbrar um sujeito existencial, que se perceba 
como ser humano, capaz de representar e compreender sua 
visão de mundo na própria Narrativa (Auto)Biográfica. Esta 
experiência pode ser percebida no pensamento de Paulo 
Freire (1983)2, ao destacar a perspectiva existencial, que alu-
de a uma eterna busca do ser humano por si mesmo, como 
elemento deste sujeito histórico. O princípio da liberdade ori-
gina-se neste aprendizado, como forma de agir e de destino 
do homem, pois é imprescindível que a existência humana 
se dê em liberdade para que possa constituir sentido e sig-
nificado. 

O diálogo, um elemento deflagrador da reflexão, sustenta 
a participação dos autores dos capítulos desta obra. É uma 
gama de temas importantes para a reflexão sobre o proces-
so das relações humanas entre a Narrativa (Auto)Biográfica 
e o Imaginário. O diálogo faz emergir forte desejo de apro-
ximação e convergência da relação entre polos contrários: 
conceito e imagem, singular e coletivo, arte e ciência, vida e 
morte, sensibilidade e razão, estão presentes no exercício da 
educação e na vivência e convivência social. 

É imprescindível perceber o valor das imagens, especial-
mente em uma cultura como a nossa que as utiliza, mas que 
na verdade, diz Hillman: “Ainda não pensa em imagens. Nós 
as vemos – vamos aos filmes e assistimos imagens e lemos 
poesia, mas nosso pensamento ainda é científico, explicativo 
e plano” (HILLMAN, 1997, p.119)3.
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No dizer de Hillman: 

O que Campbell fazia era pensar em imagens. Isso é 
algo diferente de pensar criticamente, pensar anali-
ticamente, pensar cientificamente ou pensar logica-
mente. E Campbell abriu essa questão das imagens. 
Acho que é a coisa mais importante que ele fez. É por 
isso que há tantas imagens nos seus livros. Não só 
imagens visuais de pinturas em cavernas, estátuas, 
deuses e deusas e assim por diante, mas imagens 
poéticas e, se houvesse uma chance, provavelmente 
imagens musicais também (HILLMAN, 1995, p. 47)4.

Esta nova maneira de se perceber a comunicação e a im-
portância das imagens deve ser considerada quando abor-
damos as histórias das memórias dos professores, que são 
tratadas como documentos históricos que possibilitam a in-
vestigação de aspectos significativos para a ampliação da 
compreensão sobre a formação de professores e profissio-
nais de outras áreas. 

Nessa perspectiva, destaca-se o sujeito e suas conjuntu-
ras, a subjetividade percebida como fonte autêntica de pro-
dução de conhecimento, sem desconsiderar a formação 
científica, de tal modo que se valorize os movimentos da in-
clusão da arte como dimensão política, que se encontra pre-
sente na análise de sentido e na possibilidade e produção de 
significados, na imaginação e imaginário da formação dos 
sujeitos. Assim, percebemos a importância da estética como 
uma possibilidade de mobilização da sensibilidade, que reti-
ra o sujeito da rigidez da racionalidade e o provoca à com-
preensão de suas memórias capaz de motivar um novo olhar 
para sobre si, sua trajetória e sobre o outro. Essa memória 
transformou-se em arte na exposição sobre os objetos ma-
teriais escolares. 

Nesse contexto, a exposição do Material Escolar, fez-
-me lembrar a palestra de Escolano, no ano de 2011, na 
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Universidade de Lisboa, que, sobre o Museu de Material 
Escolar, na Espanha, ressaltou o desdobramento do Museu 
ao estabelecer uma parceria com a saúde, no tratamento de 
pacientes portadores de Mal de Alzheimer. Os pacientes, ao 
visitarem o Museu, reconheciam-se no espaço escolar de 
seu tempo, imbuídos do sentimento de pertencimento, narra-
vam as imagens de suas travessias escolares. O Museu gra-
vava os depoimentos como seu acervo e possibilidades de 
estudo sobre o sistema educacional da Espanha. 

Esta relação tempo e espaço reflete-se na narrativa (Auto)
Biográfica, entendida como possibilidade para o diálogo de 
pensamento da imagem, resgatando vestígios primeiros 
constituintes da trajetória existencial. A história da travessia 
constrói-se com histórias individuais e coletivas, ou a singu-
laridade das histórias presentes no coletivo; por meio de um 
olhar particular, a produção dessa história se transforma em 
documento autobiográfico. 

Ouvir as vozes dos outros, ouvindo coisas, em Rodas de 
Conversa, é essencial neste processo, pois ao narrar sobre 
si e suas travessias, o sujeito escuta o outro que também o 
constitui. Dessa maneira, é produzido um saber e possibili-
ta-se um processo de autoria, que promove a possibilidade 
de emancipação do sujeito em seu contexto pessoal, social 
e profissional. Assim, a disponibilidade de escuta sensível 
do outro é a relação ética na prática, na construção da re-
lação consigo, com sua história particular e também com o 
coletivo. Esses momentos trazem à tona oportunidades para 
refletir acerca dos processos formativos ancorados em valo-
res éticos e estéticos, que conduzem os sujeitos ao encontro 
com sua identidade formativa, desencadeada pela narrativa 
(Auto) Biográfica de sua travessia. 

Nesta trama, a escola viva permanece como possibilidade 
de valorização da reflexão sobre si, do reconhecimento da 
presença, do pertencimento, através do processo de trans-
formação, do falar de si, do escutar o outro, de reconhecer os 
sonhos e anseios, de comparar, avaliar, para então decidir e, 



15

se necessário, romper com algo, de tal forma que o agir pos-
sa ser livre, em todas as acepções que possam ser atribuídas 
à liberdade. Para tanto, Freire (1994)5 aponta a perspectiva 
existencialista como problematizadora que pressupõe a mu-
dança, a esperança, considerando a historicidade própria 
dos sujeitos, capazes de caminhar para frente em contrapo-
sição ao determinismo científico ou de senso-comum. 

 
Margarete May Berkenbrock Rosito

https://www.escavador.com/sobre/414653/margarete-may-berkenbrock-rosito
https://www.escavador.com/sobre/414653/margarete-may-berkenbrock-rosito
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Tradução: Lúcia Rosenberg e Gustavo Barcellos. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995.

5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a 
pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.



Imaginação e formação:
travessias entre os estudos  
do Imaginário  
e das (Auto)Biografias

Os estudos do Imaginário e da (Auto)Biografia têm sido dois 
temas muito discutidos e divulgados nos últimos anos em 
congressos nacionais e internacionais. Resultados de pes-
quisas acerca dessas temáticas mostram forte relação para 
a formação e o desenvolvimento profissional de professores 
e estudantes. Diferentes grupos de pesquisa, professores, in-
vestigadores que adentram ao estudo destes temas ressal-
tam a sua importância na construção de projetos de vida e 
de profissionalidade. Mesmo assim, percebe-se que os te-
mas em tela ainda carecem de maior aprofundamento teóri-
co, para que educadores de todas as áreas do conhecimento 
possam usufruir de suas possibilidades e potencialidades. 

As relações dialógicas entre Estudos do Imaginário e (Auto)
Biograficidade levaram os envolvidos à criação de um evento 
que, de alguma forma, afetou a todos formando um só cole-
tivo enlaçados pelo tema - Matrizes oníricas de uma escola 
viva -, tornando significativas as atividades realizadas em to-
dos os momentos. 

Este livro tem o eixo do evento, que transversaliza todos os 
trabalhos e, assim, fazendo jus ao que foi vivido e discutido, 
fruto de uma rede de pesquisas na travessia entre os estudos 
do Imaginário e das (Auto)Biografias, como sugere seu título. 

O eixo é a escola viva! Nessa travessia estiveram, e estão 
conosco, estudantes, professores pesquisadores integrados 
com o intuito de pensar e refletir sobre o que fazem, como 
fazem e porque fazem as pesquisas que fazem. Com isso, se 
buscou garantir o desejo de projetar esses saberes e fazeres 
nos mais variados aspectos, mobilizando e instigando pen-
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sares e viveres sobre a valorização da vida, em um movimen-
to constante de transformação. Transformação demarcada 
por um horizonte de possibilidades de parceria e copartici-
pação, sustentada pela realização deste livro, que valoriza a 
vida e ratifica a existência de uma escola viva, oportunizando 
sedimentação de conhecimentos. 

Desta forma, imbuídas do desejo de realizar coletivamente 
este evento que aproximou o II Colóquio Internacional sobre 
Imaginário, Educação e (Auto)biografias, o VI Colóquio sobre 
Imaginário e Educação, proposições do Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM) 
e o I Encontro Regional da BIOGraph Sul: Pedagogia do 
Imaginário: Matrizes Oníricas de uma Escola Viva!, foi pos-
sível materializá-lo ao longo de intensos três dias, nos quais 
os participantes se sentiram abraçados, pertencentes a uma 
mesma proposta de projeto de vida. 

O evento aconteceu no sul do país, ou melhor, no sul do sul 
do país, onde o encontro de pesquisadores dos campos de 
Estudos do Imaginário, em parceria com os Estudos (Auto)
Biográficos, possibilitou o fortalecimento e a sintonia de 
apresentação de palestras e trabalhos produzidos por cada 
grupo ou pesquisador envolvido. 

Em relação aos Estudos do Imaginário, o Grupo de Estudos 
e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM) 
realizou o I Colóquio Internacional sobre Imaginário, 
Educação e (Auto)Biografias, V Colóquio sobre Imaginário 
e Educação com o tema “razões imaginantes nas herme-
nêuticas do vivido” no ano de 2012, nesta mesma universi-
dade e local. Naquele momento, foi selada a parceria entre 
Universidade Federal de Pelotas (Brasil) e Universidade do 
Minho (Portugal) e, em 2019, promoveu o II Colóquio 
Internacional sobre Imaginário, Educação e (Auto)Biografias 
e do VI Colóquio sobre Imaginário e Educação, tendo como 
convidados palestrantes do Brasil e do exterior. 

Em relação aos Estudos (Auto)Biográficos, encontros re-
gionais da Biograph foram programados, sendo uma proposi-
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ção oriunda do CIPA – Congresso Internacional de Pesquisa 
(Auto)Biográfica, realizados de 2 em 2 anos: em 2004 Porto 
Alegre, 2006 Salvador, 2008 Natal, 2010 São Paulo, 2012 
Porto Alegre, 2014 Rio de Janeiro, 2016 Mata Grosso Cuiabá, 
2018 São Paulo, sendo que em 2021 acontecerá em Brasília. 

Cabe destacar que esse foi o primeiro evento que ocorreu 
em parceria entre essas duas grandes linhas de investiga-
ção, destacando que nessa integração se projetaram pesqui-
sadores, estudantes, alunos e professores que investem em 
pesquisas que valorizam essa ideia da uma escola viva. Em 
função disso, as duas linhas teóricas investiram no debate 
sobre as pesquisas que realizam, mas perceberam que ainda 
há grande necessidade de ampliar estudos em parceria entre 
esses dois coletivos. 

No evento, Diálogos Imaginais surgiram com a possibilida-
de de troca entre os autores, o que permitiu pensar em di-
ferentes metodologias e teorias. Vários instrumentos para a 
coleta de dados foram apresentados, discutidos e detalha-
dos pelos apresentadores, servindo de indicação aos que 
tinham interesse. Também ocorreram novos contatos para 
futuras parcerias e a promessa da continuidade do diálogo 
para ampliar trabalhos e pesquisas coletivas. 

 Esse foi o momento que inauguramos a travessia junto 
com o I Encontro Regional da Biograph Sul realizado no Brasil, 
cujo intuito de selar a aproximação destes dois construtos te-
óricos - Estudos do Imaginário e (Auto)Biograficidade de for-
ma associada, configurou como um marco histórico. Mesmo 
sendo a primeira edição teve-se expressivo número de 130 
participantes e 84 trabalhos aprovados. No decorrer das 
apresentações percebeu-se que relatavam pesquisas com 
forte ênfase nos veios teóricos do evento, evidenciando que 
a pesquisa sobre essas abordagens vem se desenvolvendo e 
se consolidando não só ́ em termos quantitativos, evidencia-
do por este número expressivo de resumos recebidos, mas 
também em termos qualitativos, especialmente no que diz 
respeito ao adensamento nos enfoques revelados nos traba-
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lhos apresentados. 
Ainda é relevante destacar a procedência dos trabalhos 

apresentados, sendo que dos 130 inscritos: 28% são estu-
dantes de graduação; 33% são estudantes de pós-gradu-
ação; 23% são professores da educação básica e 16% são 
professores do ensino superior, com a representatividade 
de 26 municípios situados em seis estados diferentes: Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Goiás e 
Minas Gerais. Dos 26 municípios participantes, temos, além 
dos municípios gaúchos de Pelotas, Bagé, Cachoeirinha, 
Canguçu, Capão do Leão, Caxias do Sul, Erechim, Faxinal do 
Soturno, Jaguarão, Mato Leitão, Pedro Osório, Porto Alegre, 
Restinga Seca, Rio Grande, Santana do Livramento, São José 
do Norte, São Lourenço do Sul, Uruguaiana, Viamão/RS e 
Santa Maria, os municípios catarinenses de Joinville e Lages, 
o município paranaense de Nova Esperança; e os municípios 
de Caruaru, do estado de Pernambuco, Catalão do estado de 
Goiás e Fátima do Sul do estado de Minas Gerais. 

Intenciona-se que este livro possa revelar toda a aprendi-
zagem que se teve no evento e que se possa desfrutar nos 
textos dos autores convidados, mergulhando na leitura que 
trazem significativa relevância de uma escola viva, em tem-
pos incertos vividos por nós. 

Nos dez capítulos que compõem este livro, os autores 
problematizam questões vividas, apresentadas e discuti-
das durante o evento realizado. Neles são compartilhados 
conhecimentos construídos por pesquisadores e profissio-
nais, sobre a temática, ao longo de suas sólidas trajetórias 
e a apresentação desses capítulos deseja instaurar o sen-
tido vivido durante aquele evento, agora objetivado nesta 
produção. Começamos com Lúcia Maria Vaz Peres, Andrisa 
Kemel Zanella e Valeska Fortes de Oliveira a partir da per-
gunta “Como nutrir uma escola viva?”, que provocam o leitor 
a um pensar sobre a temática do evento. A seguir, os auto-
res Célia Artemisa Gomes Rodrigues Miranda, Bruno Blois 
Nunes e Cassius André Prietto Souza tematizam sobre os di-
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álogos imaginais. Este foi um momento do evento mediado 
de encontro e compartilhamento de experiências formativas. 
Rogério de Almeida tematiza sobre a Pedagogia da Escolha, 
a partir de roda de conversa sobre o documentário “Quando 
sinto que já sei”, que integrou a programação do evento. 

Alberto Filipe Araújo traz uma discussão que transita da 
Pedagogia do Não a uma Pedagogia da Imaginação, a partir 
da perspectiva teórica de Gaston Bachelard. 

Eliane Peres aborda as frustrações da prática investigati-
va, texto apresentado durante o evento, a partir de um ensaio 
escrito e lido oralmente durante a abertura da mostra “Vida 
de Professoras”, realizada pelo centro de memória e pesqui-
sa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 
Escolares (Hisales) – que foi apresentada e posteriormente 
inaugurada durante o Colóquio. A seguir, Chris de Azevedo 
Ramil, Eliane Peres e Vania Grim Thies discutem sobre a 
mostra “Vidas de Professoras”. 

Júlia Guimarães Neves e Lourdes Maria Bragagnolo Frison 
(in memoriam) realizam um ensaio teórico-conceitual acerca 
da dimensão (auto)biográfica no campo da Educação. 

Maria Helena Menna Barreto Abrahão evidencia em seu 
texto a expressividade presencial da pesquisa (auto)biográ-
fica no estado do Rio Grande do Sul, mostrando os diversos 
grupos de pesquisa que tematizam os estudos nessa área.

Jorge Luiz da Cunha busca, na dialogicidade entre o 
Imaginário e (Auto)Biograficidade, refletir sobre os senti-
dos e os significados atribuídos ao campo sociopolítico da 
Educação. 

Finalizamos o livro com Marcelo Silva da Silva, com refle-
xões sobre o tempo vivido e narrado, problematizando a im-
portância das travessias que realizamos ao longo de nossas 
trajetórias de vida na formação de professores de Educação 
Física. 

O que esperamos? Que esta obra possa contribuir para a 
reflexão sobre as possibilidades de pesquisa, considerando 
os fatores contextuais, desejos, valores, motivações, uma 
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vez que fatores internos e externos estão implícitos nesta 
escola viva. Desejamos que todos façam uma boa leitura e 
que possamos ao longo de nossas vidas dialogarmos e des-
frutarmos uns com os outros, numa verdadeira escola viva.

Lúcia Maria Vaz Peres
Andrisa Kemel Zanella

Lourdes Maria Bragagnolo Frison (in memoriam)



Como é possível  
nutrir uma escola viva?
Lúcia Maria Vaz Peres
Andrisa Kemel Zanella  
Valeska Maria Fortes de Oliveira

Dos inícios
Para iniciar, queremos demarcar a origem deste texto. 
Ele teve origem no II Colóquio Internacional sobre Imaginário, 
Educação e (Auto)Biografias; VI Colóquio sobre Imaginário e 
Educação; I Encontro regional da Biograph Sul: pedagogia do 
imaginário - Matrizes oníricas de uma escola viva!, realizado 
em agosto de 2019. Daí escolhemos problematizar este tema 
a partir da pergunta: Como é possível nutrir uma escola viva?

Trazemos o pensamento de um dos nossos autores refe-
rência dos estudos do imaginário, Gaston Bachelard, quando 
nos provoca a pensar que o real não é nunca aquilo em que 
se pode acreditar, mas é sempre aquilo em que deveríamos 
ter pensado. Esta frase abre um campo de possibilidades, 
inclusive criando jeitos de ser e estar na escola. Por exem-
plo, podemos sair desta realidade instituída que compramos 
sobre o que é ensinar e aprender numa escola. Verdade que 
a escola tem de ser como ela é? Como é possível nutri-la di-
ferente? De que matérias ela é feita? Quem são seus prota-
gonistas?

Ao fazermos estas perguntas apostamos em uma aborda-
gem criativa e re(inventiva) que busca exercitar outros mo-
dos de falar, pensar e projetar a escola, tendo como elemento 
motor o simbólico. Neste sentido, os estudos sobre o imagi-
nário podem trazer esta contribuição, uma vez que nos fa-
zem refletir sobre o modo como pensamos e vivemos em 
nossa totalidade, refletida através das representações que 
temos de tudo e de todos. 
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O exercício para nutrir o essencial, neste caso na escola, re-
quer uma atenção atenta parafraseando Gaston Bachelard. 
Uma atenção atenta transformada em verbo que traga efeti-
va contribuição às matérias ensinadas na escola. Tentaremos 
trazer alguns elementos que consideramos constitutivos 
para responder o enunciado deste texto.

Num primeiro momento, defendemos que a liberdade para 
uso (estranho verbo, mas é o que nos ocorre) da imaginação 
na escola, como matéria fundadora e fermentadora de todo 
o processo de aprendizagem, teria uma importante contri-
buição à equilibração de forças contrárias - sejam elas das 
tensões e pulsões que advêm da biografia de estudantes e 
professores, sejam das intimações do mundo que os intima. 
A partir dos estudos do imaginário, suspeitamos que a ima-
ginação facilitaria o aprendizado da liberdade nas relações 
escolares, onde a razão com seus pontos de vista conceitu-
ais (que geralmente definem e fecham possibilidades) daria 
passagem para outros modos de compreender os conceitos. 
Aqui reside um dos princípios à Pedagogia do Imaginário, 
preconizada por WUNEMBURGER e ARAÚJO, 2006, confor-
me a citação a seguir:

É precisamente neste equilíbrio que se assenta uma 
das principais tarefas de uma pedagogia do imaginá-
rio, e que consiste em reconhecer simultaneamente 
níveis de especificidade e de irredutibilidade entre a 
razão (ciência) e a imaginação (poesia). Com efeito, 
uma pedagogia do imaginário deve saber perturbar 
a razão e, se o conseguir, junta-se à atitude bachelar-
diana (op. cit., p. 41).

Defendemos que a nutrição de uma escola viva requer um 
quantum da pedagogia do imaginário, a fim de equilibrar a 
razão da ciência e a imaginação como meio de poetizar o 
viver. Isso pressupõe o diálogo sobre a riqueza das diferen-
tes modalidades que fomentam a formação humana como 
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força criadora da imaginação para o campo do ensino e das 
aprendizagens. Aqui residiria o fermento advindo dos traje-
tos (auto)biográficos dos seus protagonistas: estudantes e 
professores, abrindo passagem aos sonhos que podem dar 
vida à escola. Sonhos que entrelaçam desejos e expectativas 
de vidas que se cruzam, vivem e partilham em um mesmo 
espaço. 

Sem dúvida a imaginação tem um papel importante, pois 

surge como expressão da liberdade do ser humano 
em confronto com as coisas que lhe assola, principal-
mente as faces do tempo que representam a dissolu-
ção de um devir, propiciando extrapolar um determi-
nismo temporal (ZANELLA; PERES, 2015, p.29). 

Pela imaginação o sujeito enriquece e expande a sua manei-
ra de ser, estar e agir na escola, a partir da abertura para a 
criação e recepção de outras e novas experiências, concep-
ções, informações, conteúdos, interações, experimentações.

A construção de novos horizontes e que podem ser pen-
sados como elementos a nutrir uma escola viva, alicerça-se 
na relação entre o existir e o não existir, ou seja, ao pensar 
na escola viva imediatamente reportamo-nos ao que existe, 
sedentos do que não existe. Esse movimento entre o que se 
tem e o que se almeja pode ser a mola propulsora para a cria-
ção, a invenção e por consequência a equilibração entre a ra-
zão e a imaginação. 

Como nos diz Bachelard (1988, p.25), “Os poetas sempre 
imaginaram mais rápido que aqueles que os observam ima-
ginar”. As matérias dos poetas são, muitas vezes, os des-
perdícios, as minúcias, as desimportâncias, mas que dão 
sentido à nossa existência nesse mundo, que chamamos 
de humano”. Temos desperdiçado saberes construídos pe-
los professores no cotidiano das escolas, de algumas onde 
encontramos vida pulsante, onde presenciamos o cotidiano 
envolto de projetos. Mas desperdiçamos, ainda, uma histó-
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ria das instituições escolares, das propostas feitas tendo o 
protagonismo dos professores, com as crianças e jovens, 
impondo modelos que especialistas vendem também aos 
acadêmicos como programas inovadores. 

Ao longo dos tempos vimos discutindo sobre como mes-
mo podemos melhorar a escola e suas relações, mas ainda 
ousamos pouco. Será que confiamos pouco na capacidade 
de nossos saberes? Quantas lindas e divertidas invenções 
já experimentamos? Muitas! E não necessitamos ir longe...
Temos bons exemplos aqui no Rio Grande do Sul, com as ex-
periências do PODER ESCOLAR1 e no Brasil com o PROJETO 
ÂNCORA2, além do protagonismo da Escola da Ponte, em 
Portugal. Com isso, somos subjetivados por propostas que 
foram vivenciadas em outros contextos e por outros sujeitos 
que partilham de um ethos social e educacional diferencia-
do daquilo que, ainda hoje, estamos esperançando (no sen-
tido do esperançar freiriano: se levantar, ir atrás, construir e 
nunca desistir). Ficamos, muitas vezes, nos perguntando: o 
que acontece com esse país, chamado Brasil, onde escola e 
educação são chamadas de campanhas que, posteriormen-
te, não se cumprem e nem são exigidas. Do que nos nutri-
mos para nutrir uma escola viva para as crianças, os jovens e 
os adultos, que por circunstâncias de vida acabaram por não 
concluir seus estudos, na faixa etária esperada? 

 É preciso ter coragem para ousar defender os movimen-
tos instituintes nas escolas. Os movimentos instituintes 
imprimem novos jeitos de olhar e fazer, trazendo possibili-
dades para o aparentemente comum e dado como sabido. 
Sabemos, como apontam Silva e Oliveira (2019, p. 785), 

que na história, a noção de imaginário foi ignorada, 
muitas vezes, maltratada, o sensível na academia foi 
motivo de desprezo, rotulado de perfumaria, e os que 
se aventuraram em devaneios vistos como loucos da 
casa.
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Com isso, nossos currículos de formação de professores 
prestam pouca atenção para uma formação ética, estética 
e política, onde o sensível seja mobilizado na perspectiva de 
experimentações imaginativas de outros espaços educati-
vos. Nosso trabalho com o arcabouço teórico do imaginário 
é pouco problematizado, resultando poucas inserções que 
tragam as invisibilidades fermentadoras dos cotidianos que 
pulsam na vida das escolas e em suas comunidades. 

Talvez aí resida uma das dificuldades em nutrirem uma 
escola viva: uma formação de professores que ainda prima 
pelo instituído como certo e mais ou menos definitivo… Isso 
porque ainda a “formação que extrapola o tempo presente, 
já tendo sido experienciada no passado, e através do traba-
lho da memória, é reconstruída, inventada, ficcionada, esque-
cida” (SILVA e OLIVEIRA, 2019, p. 793). Nesta perspectiva, 
podemos nos perguntar: onde fica a memória referente ao 
valor da história singular-plural como uma matéria importan-
te para ensinar e aprender o que ensinamos e aprendemos? 

No que tange à memória como mola propulsora das (auto)
biografias, se pode afirmar que andamos desperdiçando as 
lembranças dos nossos professores em formação sobre 
seus bons professores, no que se refere às práticas educa-
tivas. Talvez o que se requeira, para nutrir uma escola cuja 
matéria VIVA, seja trazer junto tudo aquilo que não conside-
ramos até o momento - tal como trazer todas as matérias 
advindas da imaginação, das memórias (auto)biográficas 
desde a formação dos professores, como movimentos ins-
tituintes (CASTORIADIS, 1982). Com isso, poderemos buscar 
uma escola VIVA que traga nutrição significativa na vida de 
seus protagonistas, podendo assim reconstruir os proces-
sos formativos como “matéria viva” e vivida gestando uma 
escola instituinte. Isso significa, a partir de Castoriadis, uma 
força catalizadora capaz de instaurar uma abertura à indeter-
minação social histórica com vistas à manifestação de um 
“novo imaginário”. 
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Esse pensador que nos deixou a importante contribuição 
de pensar a instituição da sociedade a partir da nossa capa-
cidade de criação, que parte tanto das formas dadas (institu-
ído) no social-histórico, como da nossa imaginação criadora 
da psiquê-soma de movimentar, pensar e propor outras for-
mas (eidos) que ainda não foram vividas, experienciadas. 
As significações imaginárias, segundo Castoriadis (1982), 
são criadas, recriadas, atualizadas historicamente segundo 
os sentidos e significados que atribuímos às nossas inven-
ções e o próprio deslocamento de sentidos em relação às 
formas instituídas. 

Nossos desenhos curriculares precisam ser provocados a 
pensar para além das disciplinas isoladas que temos, cujos 
programas e temas são de responsabilidade de alguns pro-
fessores como detentores de saberes oriundos de suas es-
pecializações nos cursos de pós-graduação, mas não no 
conjunto de saberes (incluindo aqui a imaginação e as auto-
biografias) que circulam na escola e no seu entorno. A ima-
ginação criadora pede para ser convocada a um exercício do 
que sonhamos como um “bom projeto formativo” que, com 
certeza, não é concluído nos anos de formação inicial, mas 
que estimula o professor a continuar caminhando para si, 
para melhor ser, com o outro. Esta é uma premissa josso-
niana, de grande valor (JOSSO, 2010). Também a perspectiva 
da formação de professores que possam nutrir uma escola 
viva pressupõe experiências que impliquem os protagonistas 
dos cotidianos educacionais à uma formação ética e estéti-
ca. A ética e a estética, aqui entendidas como ingredientes 
de uma pedagogia do imaginário que propõe a experiência 
da sensibilização, do sensível, possibilitando aos professo-
res, aos estudantes e à comunidade envolvida, uma amplia-
ção de repertórios. Para pensarmos outros projetos, outros 
desenhos, outras instituições, outra cultura escolar, necessi-
tamos de repertórios para ir além do conhecido, do modelo 
naturalizado. 
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A imaginação se nutre de repertórios da memória, mas, es-
pecialmente, da nossa capacidade criadora, inventiva, que 
é capaz de estranhar o naturalizado. O imaginário social de 
Castoriadis (1982) parte da criação como categoria central, 
mas sempre aliada à nossa capacidade de pensar que as coi-
sas não foram sempre assim como nós a conhecemos, no 
presente. Elas são criações nossas, portanto passíveis de 
transformação. 

Como é possível nutrir uma escola viva se, muitos de nós, 
nos cursos de formação de professores, estamos ocupados 
em nutrir relatórios que, muitas vezes, nem são lidos pelos 
pares que acabam por avaliar nossas produções? Como ali-
mentamos uma produção científica que nem sequer é lida 
por nossos colegas professores? Como nos deixamos atra-
vessar por essas questões? Estas são questões que reque-
rem trazer mais e mais à consciência, a fim de que desaguem 
em nossos saberes, debates e fazeres. Uma universidade 
também tem que ser nutrida de vida, senão o que produz 
dentro dela é uma lógica instrumental que reproduz insensi-
bilidades para tantas questões da vida. 

Os estudos no campo do imaginário nos reconduzem ao 
simbólico, para instituir novos olhares desde uma escuta sen-
sível, possibilitando visualizar os deslocamentos de sentidos 
e na capacidade que temos de instituir outros. Movimentar 
nossa imaginação é fundamental para nutrir uma Escola 
viva, pois somente assim abriremos espaços de possibilida-
des para os saberes instituintes. 

Estes estudos aliados com os do campo (auto)biográfi-
co, também permitem visualizar uma forma de nutrir nossa 
imaginação criadora. Nas referências que já tivemos, que 
construímos nos nossos trajetos formativos, temos um re-
servatório, reconstruído pela memória, de imagens que, num 
processo de autoformação, de heteroformação e de ecofor-
mação, como nos aponta Nóvoa (2010), acionado na ima-
ginação de uma outra forma, de uma outra escola, de uma 
escola viva. 
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Ao falar em memória, logo reportamo-nos ao corpo, tendo 
em vista a ideia de corpo como habitáculo (JOSSO, 2009) da 
memória e, por isso, fonte rica dos nossos saberes. O que a 
escola tem feito com isso? Percebemos, através dos estu-
dos autobiográficos, que o corpo pode ser uma das matérias 
fomentadoras da escola viva. Nele, ficam inscritas marcas 
das vivências que temos ao longo da vida, a exemplo das 
lembranças da escola, para citar uma, dentre outras. Do alu-
no que fomos aos professores que somos. O que estamos 
nos tornando? Que práticas nos constituíram? Que práticas, 
a partir destes referenciais, continuamos fazendo? Estamos 
reinventando? 

Estas memórias do corpo biográfico (ZANELLA; PERES, 
2015) podem movimentar e transformar o espaço da esco-
la, trazendo a vida viva em ação, através desse habitáculo, 
preconizado por Josso. Assim, ao pensar em escola viva, se-
ria como pensar o corpo atuando na escola como elemento 
que mobiliza e ativa nossa imaginação criadora. Para Vianna 
e Castilhos (2002), o corpo fala ao traduzir toda uma histó-
ria de vida, cria e gera conhecimentos no contexto que está 
inserido e pensa o que é melhor para ele. Por isso a impor-
tância de atentar-se à percepção do corpo, segundo as auto-
ras, “saber estimular sua presença, estimular o aprendizado 
do corpo. Porque o corpo é capaz de aprender tanto quanto 
criar” (VIANNA; CASTILHOS, 2002, p.27). 

Aqui evidenciamos um corpo biográfico que guarda nele 
uma memória... e, mesmo na fluidez do silêncio de seus ges-
tos, vai materializando o imaginário expresso em sua motri-
cidade, revelando vestígios de uma história singular e plural, 
que impulsiona a ação. Um corpo que fala e traduz toda uma 
história vivida.

Zanella e Peres (2015) ressaltam que a partir dos

valores, a cultura, as crenças e demais elementos 
que envolvem a existência do ser humano e sua in-
tegração ao grupo social, surge a necessidade deste 
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ser movimentar-se, evoluir. Motivado por este desejo 
de evolução, inicia-se, então, o processo de criação 
e transformação do meio, via Imaginação criadora 
(ZANELLA; PERES, 2015, p.21).

Na conjuntura entre o vivido que constitui o repertório pes-
soal de cada sujeito, inscrito no corpo, encontramos um cole-
tivo que empreende novas possibilidades no tempo presente, 
no agora, que se efetiva na criação do novo. Como viabilizar 
isso? Quem sabe através da criação instauradora, na medi-
da em que apostamos nos conteúdos vivenciais dos sujei-
tos que protagonizam a escola. Com isso, ultrapassamos os 
limitantes que nos fixam em propostas prontas e modelos 
predefinidos alheios ao que pulsa na vida cotidiana. Dito isso, 
reivindicamos a Pedagogia do Imaginário como exercício e 
ferramenta para uma educação simbólica. Ela poderá colo-
car em cena o corpo imaginante com toda a matéria vivida ao 
longo do percurso (auto)formativo, pensando e repensando 
suas vivências com vistas a novas práticas; ousando rabis-
car desenhos imaginativos plenos de possibilidades. 

Importa destacar que os nutrientes da escola viva são da 
ordem do humano na sua inteireza e equilíbrio entre razão e 
imaginação, real e irreal, devaneios e criação, que se efetiva 
na presença de um corpo biográfico que está se cuidando, 
se (auto)formando e se colocando como autor de uma esco-
la que se constitui vida. Com isso, apostamos e trazemos à 
luz o ser humano, levando em consideração seus aspectos 
simbólicos e somáticos (PERES, 2019). Porém, muitas vezes 
as demandas econômicas, sociais, culturais e históricas re-
percutem em um corpo que pouco a pouco vai perdendo sua 
organicidade, ocasionando o adoecimento que, ao invés de 
nutrir, resulta em desesperança, necessitando uma retoma-
da do que é essencial no contexto escolar. 

Essência entendida como o protagonismo de sujeitos aten-
tos ao espaço escolar, conectados corporalmente com as 
demandas do seu entorno e do tempo presente. Uma espé-
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cie de tecedura de corpos biográficos e pulsantes com seu 
cotidiano, no agora, criando e plantando futuros no momento 
vivido, nutrindo, assim, a escola viva.

Olhar para si, e ao mesmo tempo para a sua cultura local, 
pode ser um bom exercício de quebrar com as chamadas 
“grades curriculares”, visto que esses movimentos poderão 
potencializar o que é essencial e ainda está fora da escola. 
Assim, se abre um espaço de comunhão entre o microcosmo 
pessoal e subjetivo e o macrocosmo social, no qual podere-
mos alargar e instigar diferentes saberes. Nosso esperançar 
é para criar outras maneiras de ser, fazer e acontecer a esco-
la, a partir de proposições e invenções que têm como matéria 
principal o repertório existencial e os reservatórios do ima-
ginário antropológico, cujos conteúdos são expressos em 
diferentes culturas que ainda nos habitam com diferentes 
roupagens arquetípicas. Sua revelação poderá dar sentido 
simbólico e mítico aos fazeres da escola que, viva, trabalhará 
a realidade representada por tudo que que diz respeito à cul-
tura e à história, que ao fim de tudo nos forma e nos intima a 
ser o que vamos sendo.

É necessário dizer que o imaginário, no viés antropológico3, 
é entendido como um complexo sistema de imagens simbó-
licas resultantes do que Durand (2012) definiu como trajeto 
antropológico, ou seja, a exata confluência entre as condu-
tas inerentes à condição humana, pulsionais, e as coerções 
oriundas do contexto histórico-social. Na perspectiva de 
pensar a escola viva a partir da contribuição dos imaginários 
antropológico e social, com pensadores distintos, mas com 
uma lente simbólica comum, para esperançar o presente, re-
construímos a noção de utopia. Movimentar nossos imaginá-
rios para pensar nossa condição no mundo, na sociedade e 
nas instituições educacionais que criamos é um dos nossos 
consensos mínimos. O imaginário é o campo que, inspirado 
numa das obras de Castoriadis (2000), se configura do “fei-
to e do a ser feito”. Uma escola viva se movimenta com essa 
perspectiva.
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Enfim, sem termos a intenção de terminar, estas foram pro-
vocações refletidas a partir de tudo o que vimos estudando e, 
sobretudo, atualizadas no evento supracitado, no início deste 
texto.



34

Notas
1. Este refere-se a um evento emblemático criado nos anos de 
2000 na cidade de Pelotas, através de uma rede entre a Faculdade 
de Educação (UFPel), Sindicatos e Secretarias de Educação que 
vem dando espaço ao protagonismo de professores e suas prá-
ticas na região sul. A começar pela escolha do nome: Encontros 
sobre o Poder Escolar. Na conjugação entre os termos “encontro” 
e “poder escolar” está a base que sustenta a proposta de formação 
continuada de docentes: a compreensão de que, em diálogo com o 
outro, os profissionais da educação podem consubstanciar a luta 
por uma educação de qualidade mediante o poder que se encontra 
na escola e em suas possibilidades formativas.

2. Este projeto integra o documentário “Quando sinto que já sei” 
(dirigido por Anderson Lima, Antonio Lovato e Raul Perez, 2014), 
apresentado no evento de agosto (razão da escrita deste texto), 
com os comentários do Prof. Dr. Rogerio Almeida, da USP. Este 
documentário teve origem no projeto âncora, que dentre outras 
coisas mostra e reflete dez iniciativas/alternativas ao sistema con-
vencional de ensino e tem um objetivo claro: mostrar que é possível 
fazer diferente na educação, bem como traz valores importantes à 
formação humana que estão sendo deixados fora da sala de aula.

3. Entre esses conteúdos, as imagens simbólicas (DURAND, 2000), 
constitutivas do imaginário humano, se diferenciam das imagens 
técnicas (FLUSSER, 2011) sob vários aspectos. Produzidas pela 
imaginação criadora do homem (BACHELARD, 1990), essas ima-
gens são imateriais, são vivenciadas pelo sujeito, estando mais 
próximas de sensações, sentimentos e emoções do que da racio-
nalidade humana ou da própria visualidade que caracteriza as ima-
gens técnicas. Imagens simbólico.
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Diálogos Imaginais: 
espaços mediados  
pelo compartilhamento  
de experiências formativas
Célia Artemisa Gomes Rodrigues Miranda
Bruno Blois Nunes
Cassius André Prietto Souza

Introdução
É comum no meio acadêmico que trabalhos sejam apresen-
tados em um projetor, com limite de tempo a ser respeitado 
e, muitas vezes, pouco tempo para o debate entre os parti-
cipantes do evento. Neste formato de apresentação, enrije-
cido pela academia, o tempo que impera parece ser mais o 
Chronos do que o Kairós1, não oferecendo oportunidade para 
os participantes dialogarem sobre a própria pesquisa. 

O evento Pedagogia do Imaginário — Matrizes Oníricas de 
uma Escola Viva!2 procurou não seguir a linha dos modelos 
de eventos científicos viabilizados em âmbito acadêmico. 
Contou com uma programação diversificada, reunindo apre-
sentações, conferências e momentos artísticos que possibi-
litaram espaços para argumentações em torno da escola, do 
imaginário e da (auto)biografia. 

As apresentações de trabalho não poderiam ser diferen-
tes, pois não combinariam com a proposta do evento que 
procurou, desde o início, ser um ambiente singular de apren-
dizagem. A dinâmica adotada na Pedagogia do Imaginário — 
Matrizes Oníricas de uma Escola Viva! buscou proporcionar 
aos seus participantes diferentes formas de expor suas pes-
quisas para os demais ouvintes, em um ambiente permeado 
por trocas de saberes da vida escolar e acadêmica, com ob-
jetivo de edificar e legitimar uma Escola Viva.
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Os participantes submeteram seus trabalhos por meio de 
um resumo expandido de três a quatro páginas, relacionados 
aos estudos do Imaginário, da Educação e das (auto)biogra-
fias. Entretanto, na modalidade de apresentação dos traba-
lhos, propôs-se um encontro de ideias e conversas sobre as 
pesquisas submetidas. Assim nasceu os Diálogos Imaginais, 
um espaço com a intenção de propiciar maior aproximação 
e diálogo entre os participantes, os apresentadores de traba-
lho e seus temas de pesquisa, bem como a partilha das ex-
periências, das vivências, dos conhecimentos tecidos e dos 
afetos.

Os 84 trabalhos aprovados foram organizados em dez sa-
las para apresentação no espaço dos Diálogos Imaginais e 
caracterizaram-se pela pluralidade de áreas de conhecimen-
to, compreendendo diferentes temas que transitam pela edu-
cação, psicologia, filosofia, arquitetura, história, artes visuais, 
música, entre outros. Os trabalhos não foram distribuídos nas 
salas de apresentação seguindo uma linha temática predefi-
nida, mas de forma variada para que houvesse diálogo entre 
as diferentes áreas. Os organizadores do evento, ao fazer a 
distribuição dos trabalhos dessa forma, apostaram na diver-
sidade de ideias e na produção coletiva para gerar conheci-
mento e transformações. Ressaltamos a importância de nos 
desviarmos da noção científica moderna de especialização 
e tecnicismo em que cada área fala apenas sobre sua espe-
cialidade para realizar uma “integração reflexiva dos diversos 
saberes relativos ao ser humano” (MORIN, 2007, p.17) poten-
cializando a transdisciplinaridade nos estudos científicos.

Por ser um espaço de diálogo, os apresentadores foram 
provocados a romper com o modelo tradicional de apresen-
tação de trabalhos, geralmente alimentados por protocolos 
que engessam e sufocam a sensibilidade e a criatividade dos 
sujeitos em ambientes de aprendizagem formal. Em cada 
sala de apresentação, as sessões foram coordenadas por 
dois mediadores que tiveram a liberdade de definir como se-
riam conduzidas as conversas. 
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Quando se abre espaço para o diálogo, o resultado é um 
ambiente rico em histórias de vida, partilha de experiências 
e discussões que elevam o debate, possibilitam a formação 
e permitem a tradução e, consequente, reconstrução do co-
nhecimento a partir do trabalho do outro (MORIN, 2003). 

No presente capítulo objetivamos relatar a sistemática 
de como foi coordenada a sessão de apresentação de tra-
balho, denominada Diálogos Imaginais, ocorrido no even-
to Pedagogia do Imaginário — matrizes oníricas pra uma 
Escola Viva. O evento foi realizado na Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel) em 2019, sob a organização do Grupo de 
Estudos e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória 
(GEPIEM). 

Descrevendo os Diálogos Imaginais
Este texto baseia-se nas narrativas dos mediadores, nas 
quais relataram as diferentes modalidades de encaminha-
mento das sessões de apresentação de trabalhos, denomi-
nados Diálogos Imaginais. Teve-se, no evento, dez salas de 
Diálogos Imaginais, cada uma contou com dois mediadores, 
sendo que seus depoimentos foram registrados neste texto, 
identificados com a letra M, seguido do número correspon-
dente da sala onde aconteceram os Diálogos Imaginais. Por 
exemplo (M3) refere-se ao mediador da sala 3.

Estiveram presentes em cada sala dos Diálogos Imaginais 
em torno de 20 participantes, somando os mediadores, os 
apresentadores, alguns acompanhados de parceiros de 
produções, pesquisas e projetos, bem como outros partici-
pantes do evento, que escolheram determinadas salas em 
função dos assuntos que lá seriam tratados.

Preparação do espaço
A maioria das salas de aula da UFPel ainda apresenta o es-
paço de uma sala com cadeiras enfileiradas voltadas para 
um quadro na parede. As salas separadas para os Diálogos 
Imaginais não estavam diferentes deste espaço.
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O primeiro desafio dos Diálogos Imaginais foi adequar a 
estrutura do espaço físico à proposta do evento, para um 
ambiente de aprendizagem organizado de uma forma mais 
convidativa e provocativa. Mesmo as salas em que a estru-
tura física parecia impedir este movimento, como um audi-
tório de cadeiras fixas, os mediadores, em acordo com os 
participantes, conseguiram modificar os espaços. Conforme 
a narrativa de uma das mediadoras da sala 10: “Me dirijo 
para a sala, um auditório, amplo, iluminado, cadeiras uni-
das e dispostas em formato de arquibancada, perfeito para 
apresentações no formato tradicional. Assim, apresentava-
-se o primeiro desafio, transformar a estrutura do ambiente, 
tornando-o mais acolhedor e convidativo aos participantes” 
(M10). Conforme o que estava previsto e combinado, todas as 
salas dos Diálogos Imaginais seguiram o mesmo pensamen-
to. Remanejaram o espaço físico em formato de roda para 
ser mais convidativa à proposta do evento: “Organizamos 
as cadeiras em círculo, para que todos pudessem participar 
igualmente, tanto os apresentadores dos trabalhos como os 
ouvintes interessados nas temáticas, pois, considerando a 
proposta do diálogo, entendemos que a disposição em círcu-
lo favorece: a discussão, a troca de olhares, a receptividade 
e a afetividade que envolve as trocas de opinião” (M9). Para 
Chevalier e Gheerbrant (1990, p. 191, tradução nossa), o cír-
culo traz “propriedades simbólicas”, tais como “homogenei-
dade, ausência de distinção ou divisão”. A formação de um 
círculo parece agregar todos aqueles que dele participam.

Cabe salientar, como menciona Warschauer (2004, p. 16), 
que 

A Roda não é uma técnica que possa ser reproduzida 
independente da sensibilidade, do envolvimento das 
pessoas e da paixão pelos conhecimentos, nem foi 
inventada recentemente. Trabalhos comunitários e 
iniciativas coletivas, das mais diversas naturezas, se 
desenvolvem de maneira semelhante há muito tempo.
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Ressaltamos a importância das implicações do ambiente 
no processo de construção das aprendizagens cognitivas, 
emocionais e comportamentais. O que pode parecer sim-
ples, reorganização das cadeiras em torno de uma enorme 
mesa retangular, revela-se como algo maior, pois transmite 
a sensação de acolhimento, de aconchego, ou de sentir-se 
abraçado pelo evento e por todos que dele participaram. 

Convite para a roda de conversa
Os Diálogos Imaginais acabaram se tornando num espaço 
de roda de conversas. As rodas de conversa vêm ganhando 
espaço nas modalidades de apresentação oral de trabalho 
como um instrumento pedagógico importante para a co-
municação científica, ao invés das apresentações orais tra-
dicionais (TARGINO, NEYRA, 2006). Nessas apresentações 
tradicionais, com a típica projeção de slides na parede, tem-
po cronometrado e pessoas assistindo em cadeiras enfileira-
das tendo que responder algumas perguntas de um grupo de 
professores ao final da apresentação, normalmente, o tempo 
para o debate e partilha de informações e experiências entre 
os que ali estão é limitado, podendo ser insuficiente para um 
diálogo mais esclarecedor (TARGINO, NEYRA, 2006). Nas ro-
das de conversa, abre-se espaço para o diálogo, em que os 
participantes poderão se expressar e, sobretudo, escutar os 
outros e a si mesmos. Gigghi (2010, p. 11) comenta que suas 
“práticas pedagógicas mais significativas sempre envolve-
ram grupos e foram decididas e polidas em rodas”.

A dinâmica planejada para os Diálogos Imaginais envolveu 
a apresentação dos trabalhos, com a discussão das experi-
ências e conhecimentos partilhados. Por meio da conversa, 
todos foram convidados a interagir na roda de forma dinâmi-
ca, para que percebessem as conexões entre os trabalhos e 
para que a meta de intercâmbio fosse alcançada. 

Após o desafio inicial imposto pelo ambiente era preciso 
quebrar as resistências iniciais de abrir-se à proposta de uma 
roda de conversa. Cecília Warschaeur (2017) salienta que 
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pode haver resistência inicial ao convite de entrar na roda, 
com questionamentos e dificuldades no processo. Contudo, 
os ganhos se verificam após a adesão, para uma outra lógica 
de trabalho e de convivência. Ao entrar na roda, os partici-
pantes precisam enfrentar o desafio das mudanças interio-
res enquanto alteraram a forma de trabalhar (WARSCHAEUR, 
2017). Podemos perceber, com a narrativa de um dos me-
diadores da sala nove, que os participantes ainda estavam 
“assustados e receosos sobre como proceder, pois poucos 
já haviam tido experiência do tipo” (M9). Porém, a inibição e 
o medo foram sendo aliviados quando começaram a se sen-
tir mais à vontade, liberando-se do formato “engessado” de 
apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e sem 
estarem presos a slides e textos impressos, apesar de alguns 
terem levado os seus.

Nas rodas de conversa todos os presentes na sala, incluin-
do os ouvintes que não tinham trabalhos inscritos, foram 
convidados a interagir. Os mediadores foram se apresen-
tando e elucidando as diferentes propostas de trabalho para 
aquela tarde. Os participantes, apresentadores e ouvintes fo-
ram convidados a se apresentarem, verbalizando seu nome, 
de onde vinham (cidade e instituição) e o nome de suas pes-
quisas. 

Início dos diálogos
Na proposta dos Diálogos Imaginais, conforme as normas 
do edital do evento, os participantes não precisavam orga-
nizar uma apresentação conforme os modelos “tradicio-
nais”, mas estarem preparados para conversar e partilhar 
sobre a própria pesquisa. Portanto, em cada sala, os media-
dores precisavam adotar estratégias para guiar e estimular 
os apresentadores a evidenciarem os pontos importantes da 
pesquisa, para que os demais percebessem afinidades ou di-
vergências entre os trabalhos e colaborassem entre si.

Os diálogos entre os mediadores das salas começaram an-
tes mesmo de iniciar a sessão de apresentação dos Diálogos 
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Imaginais. Todos os mediadores receberam previamente os 
textos submetidos para que pudessem ter a oportunidade de 
lê-los e definir a melhor estratégia para o encaminhamento 
dos Diálogos Imaginais. Alguns, inquietos em relação ao que 
poderiam propor em sua sala de mediação, compartilharam 
experiências entre si sobre as diferentes possibilidades de 
apresentação com os colegas de outras salas: “Conversei 
com uma colega do mesmo grupo de pesquisa que também 
seria mediadora, e combinamos de propor a mesma meto-
dologia para conduzir os trabalhos” (M8). A proposta veio de 
uma das mediadoras do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação e Imaginário Social (GEPEIS), que há algum tem-
po tem tido experiências de coordenar apresentações de tra-
balhos, semelhantes à proposta dos Diálogos Imaginais, no 
evento intitulado Ouvindo Coisas3. Nessa conversa, também 
estavam alguns integrantes do GEPIEM. A mediadora do 
GEPEIS, ao partilhar suas experiências com os mediadores 
do GEPIEM, relatou as dinâmicas que deram certo, ao longo 
das seis edições do Ouvindo Coisas, e as que poderiam ser 
melhoradas. A partir dessa partilha, o espaço dos Diálogos 
Imaginais que era novidade e desafio para o GEPIEM mos-
trou-se possível e viável de ser realizado pelas experiências 
partilhadas pelo GEPEIS, que tinham mais familiaridade com 
a proposta.

Diferentes estratégias foram surgindo para iniciar os 
Diálogos Imaginais. Por exemplo, na sala nove, uma das mo-
deradoras “fez a leitura de um livro aos participantes, ao mes-
mo tempo em que mostrava as páginas com as ilustrações, 
como estratégia de introdução do momento que ali aconte-
ceria, para provocar reflexões e indagações dos que ali es-
tavam. O título do livro lido era ‘Nicolau tinha uma ideia’, de 
autoria de Ruth Rocha, e a temática tratava sobre a troca e a 
descoberta de muitas ideias reunidas num determinado con-
texto, o que se assemelhava bastante ao que ali se propunha. 
Após a leitura, os participantes fizeram alguns comentários 
sobre o livro, que circulou pelas mãos de todos, aproximan-
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do-se então da motivação proposta com a escolha da referi-
da obra” (M9).

Dinâmicas adotadas 
Nos Diálogos Imaginais, a dinâmica das apresentações foi 
rica e variável. Os mediadores utilizaram diferentes metodo-
logias para conduzir os diálogos de modo que todos apre-
sentassem  seus trabalhos. Cada sala apresentou a sua 
característica singular, porém podemos ressaltar algumas 
similaridades que ocorreram em todas elas: a modalidade de 
roda de conversa, as perguntas detonadoras de reflexão e o 
diálogo intercalado entre os apresentadores. 

Podemos citar o exemplo da dinâmica pensada a partir 
da cooperação entre os dois grupos de pesquisa, pois “O 
resultado do diálogo entre as mediadoras dos trabalhos da 
sala dez resultou na ideia de levar uma proposta ancorada 
em um processo dinâmico constituído na intercomunicação 
entre dois momentos: um primeiro destinado à formação 
de duplas para o exercício da escuta do outro. A formação 
de duplas tinha por objetivo estabelecer aproximação para 
o desenvolvimento do diálogo entre os participantes, estra-
tégia de conhecimento do outro, sobretudo do trabalho que 
seria apresentado. No segundo momento, as duplas deve-
riam socializar no grande grupo o diálogo travado durante os 
momentos iniciais. Após o término do tempo (definido pelo 
grupo previamente) para o exercício do diálogo, as duplas or-
ganizaram-se em torno da mesa, dando início à formação de 
um grande grupo” (M10).

Proposta similar ocorreu na sala oito, também resultante do 
encontro de mediadores dos dois grupos de pesquisa, mas 
com as suas peculiaridades: “[...] propusemos que se reunis-
sem em duplas aleatoriamente. Cada dupla estabeleceria 
um diálogo sobre os trabalhos, os integrantes contariam um 
para o outro sobre suas pesquisas, fariam anotações sobre 
o que chamava a atenção e as curiosidades despertadas. 
Após essa etapa, que aconteceu em duplas, abrimos o cír-
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culo trazendo a discussão para o grande grupo, onde cada 
um da dupla falaria sobre o que entendeu do trabalho do ou-
tro, expondo então o que mais chamou a atenção e com isso 
produzindo perguntas. A partir disso as discussões se am-
pliaram no grande círculo, o que possibilitou intervenções de 
todos os presentes” (M8). Na sala seis também se propôs a 
discussão dos trabalhos em dupla: “Após ler o título de todos 
os trabalhos, cada participante escolheu o trabalho que acre-
ditava que pudesse contribuir para a sua pesquisa. Cada du-
pla deveria conversar sobre o trabalho do colega, elaborando 
pontos relevantes ou questionamentos que deveriam ser so-
cializados no grande grupo” (M6). 

As perguntas detonadoras também serviram como supor-
te para conduzir à reflexão e explorar o tema dos trabalhos 
a serem apresentados. Essas perguntas tratavam-se de es-
tímulos para que os pesquisadores abordassem sobre seus 
temas de interesse e potencializassem a partilha. Foi uma 
estratégia adotada por mediadores das salas um e cinco, 
provocando os participantes a refletirem sobre o que mais os 
inquietou nas suas pesquisas. No caso da sala um: “Foi lan-
çado a cada participante duas perguntas detonadoras que 
haviam sido previamente preparadas pelos dinamizadores a 
partir da leitura atenta do resumo expandido sobre a pesqui-
sa que cada um havia enviado ao evento. As perguntas fo-
ram feitas em blocos para que todos pudessem pensar sobre 
elas. Após as reflexões pessoais individuais os participantes 
socializaram no grupo suas compreensões. Após cada gru-
po falar sobre a pergunta feita, todos socializavam suas com-
preensões a respeito do fato e da pergunta feita” (M1). 

De acordo com Barbieri,

Há um processo reflexivo que é acionado a partir das 
trocas que se realizam no grupo, que ganha uma sig-
nificação específica em cada membro do mesmo e 
depois volta ao grupo, peneirado pelo desejo de cada 
um se manifestar. Do cruzamento deste processo en-
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tre os vários elementos do grupo em diferentes mo-
mentos é que nascem as identificações entre eles e, 
portanto, os encontros (1995, p.50).

Nas outras salas dos Diálogos Imaginais, a ordem das apre-
sentações foi seguindo o fluxo natural de uma conversa, um 
assunto foi puxando o outro até que todos conseguissem 
contribuir com a discussão. A roda de conversa foi se for-
mando naturalmente, como o caso das salas dois, três, cin-
to, sete e nove: “A partir da inquietação do outro, de forma 
aleatória e espontânea, os próprios apresentadores inscritos 
com trabalhos se ofereciam e se dispunham a apresentar 
as suas produções, falando sobre as principais ideias, o que 
gostariam de destacar, propósitos e conclusões” (M9); “[...] 
pedimos que quem gostaria de começar a falar sobre seu 
trabalho poderia ser o primeiro. E assim, na sequência, cada 
pessoa foi tomando a liberdade de candidatar-se para seguir 
a apresentação” (M2); “propomos que cada participante ao 
se sentir tocado pela fala do outro e provocado em suas re-
flexões pudesse dizer sua palavra e, deste modo, falar sobre 
o trabalho que se propôs a apresentar. Deste modo, não es-
tipulamos uma ordem para a realização das apresentações, 
deixamos livre aos participantes” (M7). 

Para dar suporte as suas falas, já que se limitou à projeção 
de recursos audiovisuais, alguns apresentadores levaram 
materiais auxiliares para explicar suas pesquisas, como pa-
péis, anotações, fotografias, livros, trabalhos resultantes que 
passavam pelas mãos dos demais participantes da roda. Por 
exemplo, na sala quatro: “Um trouxe o livro resultado de um 
projeto que lidava com histórias ambientadas na cidade de 
Santa Maria, outro trouxe fotos para evidenciar a questão do 
tambor no candombe4 uruguaio” (M4). No entanto, a maioria 
preferiu o recurso da oratória para fundamentar seus estudos.

Ao finalizarem suas falas, os demais participantes, entre 
apresentadores e ouvintes, podiam interagir, comentar, per-
guntar, opinar, falar sobre suas percepções. Os mediadores 
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fomentavam a interação, fazendo perguntas e comentários 
para estimular a participação de todos, além de fazer asso-
ciações entre os trabalhos compartilhados, comparando as-
pectos que mereciam discussão e ênfase. O interessante 
dos diálogos é que as falas vão se interpelando, seja para 
complementar, discordar ou concordar. Nestas trocas, su-
gestões e críticas favorecem a reconstrução do conhecimen-
to e reflexões sobre a própria pesquisa, contribuindo para a 
formação dos participantes. Em alguns casos, as próprias 
perguntas dos demais participantes da sala colaboravam 
para que os apresentadores lembrassem de outros aspec-
tos não comentados. Como ressalta Warschaeur (2017), as 
rodas são centradas na reflexão e na partilha, e tem como 
eixo central o diálogo. Nelas, os aprendizados podem ser re-
alizados e aprimorados através do desenvolvimento de algu-
mas habilidades como saber falar, saber escutar, colocar-se 
no ponto de vista do outro, além da paciência e tolerância 
(WARSCHAEUR, 2017). 

Dispostos em círculo, os pesquisadores falaram, mostra-
ram imagens e discutiram sobre seus projetos como em uma 
conversa. Ali, o tempo que comandava não era o Chronos, 
mas sim o Kairós. Quando se abre espaço para o diálogo, 
o Kairós parece se tornar infinito. O tempo passa tão rápido 
que o Chronos, por vezes, tem a necessidade de se impor: 
“Tivemos que cuidar o tempo porque houve a necessidade 
de falar, de comentar e de perguntar por parte de quem es-
tava na escuta.” (M2). Tamanha foi a imersão nos diálogos 
provocados que o Chronos, estipulado previamente, não dava 
conta da imensa possibilidade de conhecimentos que pode-
riam ser construídos nesses espaços de diálogo. Os diálo-
gos tiveram que ser interrompidos pela batida na porta do 
Chronos (representada por um dos organizadores do evento) 
pedindo que finalizassem o debate para que se desse sequ-
ência à programação.

Quando as dúvidas que não foram solucionadas nas salas 
do debate, devido ao limite de tempo imposto por Chronos, o 
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Kairós novamente entrava em ação e extrapolava o espaço 
físico. Os diálogos continuaram pelos corredores, e a pausa 
para o coffee break transformou-se num momento oportuno 
para novas amizades, trocas de saberes e propostas de en-
contros futuros.

Experiências partilhadas e conhecimentos  
construídos/reconstruídos 
Ao final das rodas de conversa, os mediadores convidaram o 
grupo a avaliar a proposta dos Diálogos Imaginais, revelando 
suas impressões sobre o momento vivido, as experiências 
compartilhadas e a construção de conhecimentos que, se-
gundo Morin (2003), significa a reconstrução/tradução, que 
comporta a interpretação de conhecimentos, coerente com 
o princípio da reintrodução do conhecimento em todo o co-
nhecimento. 

Para os participantes, o espaço proporcionado pelos 
Diálogos Imaginais, além de mobilizar o desafio para se libe-
rar das “amarras” e dos “tradicionais formatos” que estamos 
acostumados a presenciar nos eventos científicos, também 
foi um desafio por inquietar os apresentadores a pensarem 
em estratégias para explicar a própria pesquisa de forma 
simples e precisa, de modo que o outro possa compreen-
der e contribuir. Para os apresentadores: “Foi perceptível que 
a roda e a conversa eram algo novo, sem o uso de equipa-
mentos para a apresentação, o que foi elogiado em primeira 
mão” (M2). De acordo com uma das mediadoras da sala um: 
“Alguns ficaram muito impressionados com a forma como 
foi feito o encaminhamento das rodas de conversa, porque 
sempre estiveram preparados para contar sobre a pesquisa 
feita e não para pensar sobre ela. Por exemplo, se a pesquisa 
tinha ênfase na história de vida de um educador a pergunta 
feita não era para que contassem fatos relacionados a esta 
história, mas pontuar a relevância desta pesquisa na aborda-
gem autobiográfica de pesquisa narrativa” (M1). 
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Os participantes ressaltaram em suas avaliações o quanto 
a proposta dos encontros dos Diálogos Imaginais possibilita-
ram novas compreensões sobre o tema de suas pesquisas, 
pois não ficaram apenas relatando o que fizeram, mas re-
construíram novos conhecimentos, em parceria com o gru-
po, o que “promoveu um nível elevado de reflexividade” (M1). 
A compreensão e interpretação dos trabalhos apresentados 
pelos participantes contribuem para o processo crítico-refle-
xivo que colabora para a formação de constituir-se pesquisa-
dor (WARSCHAEUR, 2017). Consideram ainda “a experiência 
relevante, pois os movimentos de narrar o próprio trabalho, 
compartilhar com outros, já impele a provocações e desper-
ta curiosidades, inclusive do próprio narrador, pois promove 
arejamentos no ato de narrar e que podem possibilitar no-
vos olhares, outras escutas e com isso ressignificar o vivido” 
(M8). Então, “à medida em que os apresentadores foram pro-
vocados em suas pesquisas, os trabalhos partilhados já não 
eram mais os mesmos, senão marcados pelas inquietações, 
reflexões e provocações próprias do diálogo formativo que 
se estabeleceu” (M7). 

Ao final do Diálogos Imaginais, os participantes avaliaram 
positivamente a experiência, considerando que a estratégia 
de trabalho no encontro foi enriquecedora, pois a roda de 
diálogo estabelecida mostrou-se um importante e eficiente 
método que permite relações horizontais necessárias para 
o desenvolvimento de articulações, experiências, trocas e re-
construções de conhecimentos, evidenciando a importância 
da subjetividade do sujeito. O formato de rodas de diálogo fun-
cionou muito bem como espaço de partilha de experiências 
e a perspectiva singular de cada um ao narrar sua pesquisa 
foi nutrida, após escuta atenta, pelos demais participantes. 
De uma fala para outra, cada um se viu contribuindo para 
a experiência do outro, no sentido da verticalidade própria 
de um sujeito que fala e de outros que escutam, assume-se 
a escolha pela criação de diálogos (auto)formativos constru-
ídos, reconstruídos e traduzidos em parceria com o outro. 
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Das experiências compartilhadas, na percepção dos parti-
cipantes, ao relatar as trajetórias de pesquisa, explicando o 
que deu certo e o que não deu, revelando ao grupo a vivência 
do pesquisador, apontando autores e metodologias presen-
tes nas pesquisas referenciadas nos estudos do imaginário. 
E, ainda, depoimentos sobre investimentos e motivações 
pessoais, que convergem para o engrandecimento educacio-
nal e social. Foram essas passagens que animaram os de-
bates. 

De fato, os Diálogos Imaginais oportunizaram trocas aca-
dêmicas, aproximando os participantes. Podemos perceber 
no relato de uma das mediadoras que “muitas referências 
de autores, metodologias, leituras, práticas e técnicas fo-
ram citadas e detalhadas pelos apresentadores, servindo 
de indicação a quem tivesse interesse, assim como foram 
questionadas e comentadas pelos demais participantes, que 
também sugeriram dicas para todos que ali estavam, tam-
bém, a partir do exemplo que estava sendo exposto naquele 
momento” (M9). Houve ainda troca de contatos para poste-
rior comunicação, a fim de realizarem parcerias ou buscar 
mais informações para seus trabalhos, pesquisas e ações.

Finalizando os diálogos
Percebeu-se a partir dos Diálogos Imaginais o quanto é im-
portante propor outros formatos de apresentação de traba-
lhos para que não fiquem “engessados” e desprovidos de 
participação das pessoas que estão assistindo naquele mo-
mento e que poderiam ter interesse em interagir. Essas pes-
soas também contribuem para as discussões dos trabalhos, 
para além da ação dos moderadores ou de uma banca de 
professores que ali estão julgando os critérios necessários. 
As apresentações de trabalho podem ser abordadas de uma 
forma mais leve e espontânea, sadia e interativa, tornando-
-se interessante, também, para aqueles que não se aproxi-
mariam tanto de uma determinada temática apresentada. 
Assim, evita-se o pouco estímulo a interações e contribui-
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ções entre as pessoas presentes em uma sala de apresenta-
ção de produções. 

Nos Diálogos Imaginais, os participantes do evento não 
expuseram mecanicamente os pontos que compõem o seu 
trabalho, mas, ao contrário, partilharam com o outro as ques-
tões próprias de suas pesquisas. O debate fluiu em função 
das dinâmicas adotadas, os participantes percebiam cone-
xões entre os trabalhos e as metas de intercâmbio conse-
guiram ser alcançadas. Os participantes interagiram entre si, 
compartilhando sucessos, dúvidas, erros, curiosidades, su-
gestões, desabafos e relatos diversos.

O espaço proporcionado nos Diálogos Imaginais promoveu 
a reflexividade, de forma que os participantes puderam pen-
sar, traduzir e reconstruir novos conhecimentos emergidos 
das trocas e do debate de ideias, o que exigiu a conscien-
tização e a realização de ajustes pessoais sobre o contex-
to das pesquisas apresentadas, oportunizando a formação. 
O desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre essas 
pesquisas pode se constituir em oportunidades para o pró-
prio desenvolvimento da (auto)biografização, pois promoveu 
a reflexão sobre o que foi e está sendo feito nas pesquisas 
dos envolvidos. Permitiu também a apreensão dos significa-
dos dos diferentes marcos teóricos descritos nas pesquisas, 
apresentados pelos pesquisadores reunidos em cada uma 
das salas. 

Para finalizar, ficamos gratos pela possibilidade de parti-
cipar de um evento que tenha causado tamanha ressonân-
cia possibilitando amplas repercussões5. Que sejamos mais 

Kairós e menos Chronos em nossas vidas. 
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Notas
1. Tanto Chronos quanto Kairós são palavras utilizadas para desig-
nar tempo. No entanto, Chronos é o tempo físico que “determina 
o ritmo e a contagem do tempo que guia o mundo em dias, horas, 
minutos”; e Kairós é “o tempo vivido pelos homens”, da experiência 
e da oportunidade que determinado momento proporcionou (FER-
REIRA; ARCO-VERDE, 2001, p. 70).

2. Foram realizados simultaneamente o II Colóquio Internacional 
sobre Imaginário, Educação e (Auto)biografias; VI Colóquio sobre 
Imaginário e Educação e o I Encontro Regional da BIOGRAPH Sul.

3. Evento que ocorre, atualmente, a cada dois anos em Santa Ma-
ria. Teve sua primeira edição em 2010 e sua última em 2018. Mais 
informações em: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ce 
/ouvindo-coisas.

4. De acordo com a definição de Cabral (2019, p. 538) “O candom-
blé é uma música e performance criada pelos africanos escraviza-
dos e seus descendentes no Rio de la Plata (Uruguai e Argentina) 
durante o período colonial que, com o tempo torna-se o objeto cul-
tural mais popular e representativo de todo o povo uruguaio”. 

5. Bachelard (2005) trabalha com a noção de repercussão/resso-
nância. “As ressonâncias dispersam-se nos diferentes planos de 
nossa vida no mundo; a repercussão convida-nos a um aprofun-
damento da nossa própria existência” (BACHELARD, 2005, p. 7). 
Podemos pensar como a experiência desse evento ressoa e como 
ele repercute tanto individualmente como de forma coletiva.
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Em torno da  
pedagogia da escolha:
roda de conversa sobre  
o documentário  
Quando sinto que já sei1

Rogério de Almeida

Na noite de 6 de agosto de 2019, no Auditório do Centro de 
Artes da UFPel (Pelotas/RS), foi realizada uma roda de con-
versa sobre o documentário Quando sinto que já sei. O pre-
sente capítulo é um exercício reflexivo, em linguagem escrita, 
sobre a conversa ocorrida nessa noite. Mais do que buscar 
descrever o que lá se passou, o intento é, a partir da síntese 
crítica do documentário, alimentar o debate em torno da edu-
cação contemporânea.

O documentário Quando sinto que já sei (2014), dirigido por 
Antonio Sagrado, Raul Perez e Anderson Lima, é uma pro-
dução independente que contou com 487 coprodutores, que 
financiaram o filme por meio de site que realiza a captação 
de apoiadores. Ao todo, foram arrecadados R$ 47.758 reais. 
Utilizando como formato a colagem de depoimentos, o docu-
mentário percorreu sete cidades brasileiras de três estados 
para registrar dez projetos educacionais considerados inova-
dores, que surgiram como alternativa à escola convencional.

Os projetos visitados são díspares entre si, com propostas 
pedagógicas distintas, algumas convergentes, outras disso-
nantes, mas que guardam em comum uma visão crítica da 
escola tradicional, que não estaria mais apta – se é que um  
dia esteve – a atender às demandas dos tempos atuais, seja 
em termos sociais, seja em termos formativos.

Foram visitados, em São Paulo, o Projeto Âncora, sediado 
em Cotia, a Casa do Zezinho, a Politeia, a Escola Municipal 
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de Ensino Fundamental Amorim Lima, a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Presidente Campos Salles e o Projeto 
Araribá, de Ubatuba. Em Minas Gerais, foi visitado o Centro 
Popular de Cultura e Desenvolvimento (Curvelo). No Rio de 
Janeiro, o projeto GENTE. Na Bahia, em Piracanga, a Escola 
do Centro de Realização do Ser. Por fim, em Natal, Rio Grande 
do Norte, o Projeto de Educação Científica da Escola Alfredo 
J. Monteverde.

O documentário apresenta depoimento de alunos, professo-
res e educadores, entre eles, Tião Rocha, educador e idealiza-
dor do CPCD (Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento; 
Miguel Nicolelis, médico, professor na Duke University; José 
Pacheco, educador e idealizador da Escola da Ponte; Ana 
Elisa, diretora da EMEF Amorim Lima; Braz Nogueira, diretor 
da EMEF Pres. Campos Salles; Andresa Prata, ex-educadora 
de Summerhill; Regina Steurer, fundadora e conselheira do 
Projeto Âncora; e Tia Dag, da Casa do Zezinho.

Intercalando os depoentes e os projetos, o documentário 
mescla críticas ao modelo tradicional das escolas conven-
cionais e apresenta os matizes de cada projeto de renovação 
da escola, que passam por relações horizontalizadas, maior 
autonomia e liberdade dos educandos, maior possibilida-
de de escolha dos conteúdos, possibilidade de convivência 
de crianças com idades diferentes, trabalhos com projetos, 
muitos deles com temas propostos pelos próprios alunos. 
A ideia central desses modelos pedagógicos contemporâne-
os e inovadores é romper com o caráter serial, repetitivo e 
homogeneizante dos modelos vigentes, em que o professor 
segue o planejamento e despeja o conteúdo sobre a sala de 
aula, na expectativa que os alunos provem, por meio das pro-
vas, que são capazes de repetir o que foi ensinado.

A crítica em si não é propriamente nova, já que remonta 
às reflexões que Paulo Freire (1987) teceu na Pedagogia do 
Oprimido, com seu conceito de educação bancária, pelo qual 
se estabelece uma analogia entre o modo como os profes-
sores depositam o saber na cabeça dos alunos, como se de 
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um banco se tratasse, puxando o extrato no final do mês, por 
meio da prova, para ver o percentual de conhecimento que 
restou. Poderíamos invocar igualmente ao Foucault (2004) 
de Vigiar e Punir, com a comparação da escola com a pri-
são, instituições de controle que objetivam a docilização dos 
corpos por meio da introjeção de normas disciplinarizadoras. 
Em suma, a crítica se volta aos modelos modernos, muitos 
deles inspirados nos processos industriais de produção em 
série, que objetivavam o aumento da produtividade por meio 
do controle dos processos, em busca de uma qualidade ho-
mogênea, isto é, produtos – sejam carros ou crianças – pa-
dronizados.

Um dos argumentos desenvolvidos no filme é que a esco-
la, diferente da sociedade e de seus meios de produção, não 
teria acompanhado as transformações do último século, o 
que justificaria as iniciativas de inovação da instituição es-
colar. No entanto, tais projetos não têm como meta modifi-
car todo o sistema escolar, de controle estatal, mas surgem 
à margem, algumas vezes fora do sistema, como no caso 
das Organizações Não Governamentais, outras vezes de den-
tro, como nas Escolas Municipais Amorim Lima e Campos 
Salles, mas sempre voltadas para as possibilidades locais.

Como ação, são iniciativas importantes não só para os alu-
nos que delas usufruem, embora em pequeno número, mas 
sobretudo para as possibilidades políticas que possam de-
las decorrer. De um lado, a hipótese de uma contaminação 
de baixo para cima, que venha a forçar, em determinado mo-
mento histórico, o sistema escolar como um todo. De outro, 
a possibilidade de uma implosão desse sistema por meio de 
uma fragmentação cada vez maior dos modos de se exercer 
a educação. O documentário não trata dessa questão, mas 
se desenha no horizonte a partir do momento em que se es-
tabelecem críticas ao modelo atual e se buscam alternativas 
concretas, por meio de experiências documentadas.

Outro aspecto do documentário é que, além de constatar 
os pontos problemáticos da educação contemporânea, cujo 
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desestímulo à busca de conhecimento vem descrito no títu-
lo – quando sinto que já sei –, o documentário explicita as 
alternativas em curso. Assim, a diretora da EMEF Amorim 
Lima, Ana Elisa, conta como decidiu quebrar, literalmen-
te, as paredes das salas de aula para privilegiar um espaço 
de aprendizagem coletiva. O diretor Braz Nogueira descre-
ve a implementação de uma república democrática na EMEF 
Pres. Campos Salles com a participação dos alunos nas as-
sembleias decisórias. José Pacheco narra sua experiência 
na Escola da Ponte, em Portugal, e depois em outros pro-
jetos no Brasil. Tia Dag responde pela dinâmica da Casa do 
Zezinho, que atende à periferia de São Paulo. Responsável 
pelo Projeto Âncora, que também foi assessorado pelo edu-
cador José Pacheco, a fundadora Regina Steurer reporta 
como a escola busca atender às demandas dos alunos, que 
decidem que aula fazer e em que momento do dia, aderindo 
às propostas elaboradas pelos professores, que fazem a me-
diação entre os alunos e os projetos em curso.

Como o objetivo do documentário é mostrar as iniciati-
vas que buscam alternativas para o modelo escolar vigen-
te, os projetos são apresentados de maneira mais ampla e 
não aprofundada, negligenciando, por exemplo, seus aspec-
tos problemáticos. Há, no máximo, a insinuação de uma ou 
outra dificuldade nesta ou noutra instituição, mas sem uma 
abordagem frontal. A mesma generalidade se dá na crítica 
às escolas convencionais, que não têm um só aspecto posi-
tivo ressaltado.

A dificuldade que surge, para a pesquisa no campo da edu-
cação, é compreender que concepção de educação está por 
detrás desses projetos, já que, em comum, há apenas a críti-
ca aos aspectos negativos da educação formal e a busca de 
alçar os alunos à condição de protagonistas do processo for-
mativo. Esse aspecto, em si, entretanto, não é novidade des-
de a circulação dos ideais dos escolanovistas, que já tinham 
por base o pressuposto de que o professor deveria ser um 
facilitador do processo de aprendizagem centrado no aluno.
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Outro aspecto que merece atenção é que alguns educado-
res entrevistados ignoram completamente o conhecimento 
acumulado ao longo do tempo, desprezando, por exemplo, 
a tabela periódica, entre outros saberes considerados des-
necessários ou inúteis. Como arbitrar a relevância deste ou 
daquele saber, quando são produtos de um longo processo 
de investigações científicas? A mesma pergunta poderia ser 
feita sobre obras literárias (quais ler?), história (que história 
ensinar?) e assim sucessivamente. O risco maior é, ao negli-
genciar o passado, atender a interesses pontuais de deter-
minados grupos, como o capital financeiro, por exemplo, ou 
o mercado de trabalho, desinteressados numa postura críti-
ca que adviria de uma formação mais humanista, atualmente 
desprestigiada.

Mais do que propor soluções para a educação, o docu-
mentário testemunha, como um termômetro dos dias que 
correm, que a educação não sairá incólume das profundas 
e rápidas transformações pelas quais estamos passando, 
principalmente no âmbito tecnológico, que tem modificado 
os modos de viver, para bem e para mal.

É por isso que, contra as soluções redentoras ou metodo-
logias mirabolantes, contra as fórmulas revolucionárias ou 
deslumbramentos tecnológicos que de tempos em tempos 
contaminam certos discursos educacionais, o pensamento 
da educação necessita antes se ater aos fluxos humanos, às 
tendências, impulsos, faculdades que intensificam a própria 
vida.

É nesse sentido que recuperamos, na roda de conversa, a 
conferência de abertura, Educar para a imaginação na pers-
pectiva de Gaston Bachelard, proferida pelo professor cate-
drático da Universidade do Minho, Portugal, Alberto Filipe 
de Araújo, em defesa do cogito sonhador de Bachelard, mas 
também da perspectiva do imaginário, que busca uma edu-
cação para a imaginação que torne o sujeito mais sensível à 
vida das imagens. Isso pressupõe, como bem definiu Durand 
(1997), que ao lado do saber intelectual e científico se desen-
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volva a arte, a metáfora e a imagem, numa conciliação entre 
a formiga e a cigarra. 

Assim, o “espírito poético expansivo” é contrabalançado 
pelo “espírito científico taciturno” e vice-versa porque “os ei-
xos da poesia e da ciência são inicialmente inversos” e aquilo 
que se espera de uma pedagogia de imaginação, à semelhan-
ça da filosofia, é que ela consiga “uni-las como dois contrá-
rios bem-feitos” (BACHELARD, 1994, p. 12).

Sobre o entendimento do que é a imaginação, recorremos 
novamente a Gaston Bachelard:

Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculda-
de de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de 
deformar as imagens fornecidas pela percepção, ela 
é sobretudo a faculdade de libertar-nos das primeiras 
imagens, de mudar as imagens. (…) a imaginação é 
essencialmente aberta, evasiva. É ela, no psiquismo 
humano, a própria experiência da abertura, a própria 
experiência da novidade (BACHELARD, 2004, p. 5-6).

Nesse sentido, podemos pensar uma educação da imagi-
nação voltada para a vida das imagens, como pensada por 
Jean-Jacques Wunemburger (2012, p. 207-250), isto é, em 
via dupla: científica (sociedade escolar) e poética (sociedade 
cósmica), tarefa a ser realizada pela atividade do cogito so-
nhador, por meio da complementação das dimensões diurna, 
ligada ao animus, e noturna, ligada à anima2.

O que está em jogo nesta concepção é a ideia de um equi-
líbrio biopsicossocial do humano, consideradas suas ativi-
dades imaginativas e intelectuais. Como frisou Edgar Morin 
(1973, p. 110-111), nossa espécie não é a do homo sapiens 
sapiens, mas a do sapiens demens:

ser duma afetividade intensa e instável, que sorri, ri, 
chora, um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, 
ébrio, extático, violento, furioso, amante, um ser inva-
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dido pelo imaginário, um ser que conhece a morte, 
mas que não pode acreditar nela, um ser que segre-
ga o mito e a magia, um ser possuído pelos espíritos 
e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e 
de quimeras, um ser subjetivo cujas relações com o 
mundo objetivo são sempre incertas, um ser sujeito 
ao erro e à vagabundagem, um ser lúbrico que pro-
duz desordem. E, como nós chamamos loucura à 
conjunção da ilusão, do excesso, da instabilidade, da 
incerteza entre real e imaginário, da confusão entre 
subjetivo e objetivo, do erro, da desordem, somos 
obrigados a ver o Homo sapiens como Homo demens.

Assumida essa perspectiva de que a imaginação, a sensibi-
lidade e os afetos não são passivos nem passíveis de serem 
dominados pela razão, a educação não pode mais ignorá-los 
ou diminuí-los frente a seu crivo intelectual, mas o contrário, 
considerar que a razão é influenciada, alimentada e distorci-
da pelas motivações da anima. Igualmente não se pode des-
considerar o corpo no processo de formação, como se fosse 
tão somente o suporte para o cérebro pensante.

Ajuda-nos, na compreensão desse processo, o modo como 
Nietzsche (1992) concebia a influência da arte sobre o corpo 
e, se se quiser, sobre a vida. Para o filósofo alemão, a esté-
tica é uma fisiologia aplicada, em que se concebe fisiologia 
como era então em voga, isto é, num sentido mais amplo, 
que envolve também a mente. Tem a ver com a regulação do 
organismo como um todo e aos instintos e atividades que 
potencializam ou diminuem sua vitalidade, tanto na dimen-
são física quanto psíquica.

Desse modo, a arte, as narrativas, a ficção, a estética, en-
fim, tudo aquilo que alimenta nossa sensibilidade e o inte-
lecto age tanto no corpo, dimensão física, quanto na mente, 
dimensão intelectual e psíquica, intensificando a vida. É por 
isso que a arte e o cultivo da imaginação não estão dissocia-
dos da vida. Como assevera o próprio filósofo: “Nós, porém, 
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queremos ser os poetas da nossa vida e, em primeiro lu-
gar, das coisas mais pequenas e comuns” (Nietzsche, 2001, 
§299).

De minha parte, tenho defendido que as obras da imagina-
ção operam a mediação do homem com o mundo, mediação 
que é, sobretudo, simbólica, mas que envolve igualmente os 
afetos e as sensações, aquilo que é da dimensão da sensibi-
lidade, dos gostos (Almeida, 2015). Essa dimensão do imagi-
nário traduz-se na educação por meio do que tenho chamado 
de pedagogia da escolha.

A pedagogia da escolha se realiza pela convergência de 
três processos, que se sobrepõem ao longo do tempo, ten-
do como pressuposto que é preciso uma longa duração para 
que efetivamente se percebam as ações da formação. Não 
tem a ver, portanto, com as metodologias pontuais adotadas 
na relação mais imediata de ensino de conteúdo e verifica-
ção de aprendizagem. Essa dimensão mais instrutiva não é 
contemplada pela pedagogia da escolha, que aposta na 1) 
suspensão da crença, 2) na experiência estética e 3) nos iti-
nerários de (auto)formação.

1) A suspensão da crença tem a ver com o jogo ficcional 
propriamente dito, com o “jogo estético” (Nietzsche, 1999, p. 
132), pelo qual se vivencia o mito, isto é, “a imagem concen-
trada do mundo”. Não se trata da suspensão da descrença 
que Coleridge utilizou para explicar o envolvimento do leitor 
com uma obra de ficção, mas o contrário, da suspensão das 
crenças pessoais, sejam elas quais forem, para vivenciar a 
ficção, a possibilidade não de uma outra realidade, mas de 
uma outra configuração da mesma realidade, processo pelo 
qual a própria crença assume a condição de ficcionalidade, 
tornando-se, também ela, uma perspectiva, no sentido dado 
por Nietzsche: não existe a verdade como conhecimento do 
todo, mas “existe apenas uma visão perspectiva, apenas um 
‘conhecer’ perspectivo” (Nietzsche, 1998, p. 109). É o exercí-
cio pelo qual se reconhece o outro e, a partir do outro, o pró-
prio eu, na medida em que as crenças se suspendem para a 
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admissão do que diverge, do que move, do que emociona. 
Assemelha-se, em certo sentido, com a epoché fenomenoló-
gica, com a diferença de que não é apenas o juízo, o sentido, 
o entendimento que se suspende, mas a própria crença, com 
o sentimento de adesão que a acompanha.

2) A experiência estética, pela qual provamos o gosto do 
mundo, não é meramente uma ação contemplativa, mas se 
realiza como possibilidade de intensificação da vida, de ma-
nancial de experiências que não exigem os riscos concretos 
da ação, mas são provadas no campo da virtualidade, como 
ficção, como janela que se abre para o mundo, como o “e se” 
que a obra de arte promove, como exercício de uma futurida-
de incerta (Steiner, 2005, p. 494). As experiências estéticas 
nos fornecem leques de sentimentos, sensações, ideias e 
saberes que permanecem em nós como uma caixa de ferra-
mentas da qual podemos dispor ao longo das situações pro-
piciadas pela vida. Nesse sentido, com a estetização da vida 
cada vez mais frequente fornecem “imagens que procuram 
captar o tipo de deslocamento da subjetividade promovido 
pelas obras de arte” (Favaretto, 2010, p. 232), isso significa 
que as artes funcionam contemporaneamente como “inter-
ruptores da percepção, da sensibilidade, do entendimento” 
(idem). Portanto, mais do que fornecer um modelo de forma-
ção que deva ser seguido por todos, como se o sujeito fosse 
uma unidade, as artes nos conectam com a vida e o mundo 
pela interrupção dos fluxos cotidianos, pela deposição desse 
sujeito e a consequente possibilidade de deslocamento, de 
descentramento, de devir, sendo sujeito um campo aberto de 
experiências múltiplas.

3) O terceiro eixo da pedagogia da escolha, que por sua vez 
não deixa de agir em concomitância com os anteriores, é o 
dos itinerários de (auto)formação, pelo qual a organização e 
reflexão das experiências configuram-se numa narrativa de 
si que é testemunho dessa formação em curso. É a noção de 
que aquilo que eu sou resulta da experiência vivida, disposta 
nos tempos distintos da vida e que perfazem um itinerário, 
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um caminho. Nesta perspectiva, não se trata de pensar a for-
mação como um conjunto de conhecimentos e práticas que 
se adquirem sucessivamente e para uma finalidade prede-
terminada – como na formação profissional efetuada pelo 
ensino superior, por exemplo – mas de configurar, isto é, ar-
ranjar, engendrar os sentidos das experiências formativas, 
sejam elas provenientes de um ambiente controlado como 
a escola, sejam as derivadas da experiência estética no con-
tato com o mundo e com as obras que povoam o mundo e 
fornecem imagens desse mundo. É, portanto, um processo 
longo, que requer incontestavelmente o exercício intelectu-
al, de pensamento, mas também, e em igual importância, o 
cultivo da sensibilidade, dos afetos e dos instintos. Daí a rele-
vância das obras de ficção, das artes em geral, dessa media-
ção simbólica operada pelos produtos da imaginação, bem 
como da suspensão das crenças e abertura para provar no-
vos sabores e perspectivas.

A escolha não se apresenta, na perspectiva da pedagogia 
da escolha, como a encruzilhada que nos exige uma toma-
da de decisão, mas é antes o exercício cotidiano e contínuo 
de escolhas manifestas pela resistência à estagnação das 
crenças, pela abertura a provar novas experiências, estéticas 
certamente, mas não só, e organizar essas experiências por 
meio da reflexão sobre os itinerários percorridos. São essas 
escolhas que possibilitam “ser o que se é”, como aparece em 
Nietzsche (1995), a partir do “torna-te o que tu és” de Píndaro. 
Preciso “tornar” o que eu sou, pois jamais sou uma unida-
de dada ou acabada, mas estou sempre em fluxo, em devir, 
em transformação constante. Entretanto, jamais me trans-
formo, se persistir no caminho da autoformação, em outro, 
mas sempre em mim mesmo. Trata-se, portanto, de “criar um 
personagem que incorpora e faz uso de tudo o que lhe é ge-
nuinamente próprio, e que seria inteiramente ele mesmo – o 
que exclui qualquer imitação” (Giacoia Junior, 2014, p. 260).

É por isso que, voltando ao documentário Quando sinto que 
já sei, não podemos mais insistir numa educação totalizan-
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te, uniformizadora, homogeneizante, como se os estudantes 
fossem matéria-prima cuja transformação – previamente 
calculada, metodologicamente controlada – resultasse num 
mesmo produto. É por isso também que os projetos retrata-
dos, cada um ao seu modo, reivindicam experiências múlti-
plas para que a formação seja, antes de tudo, autoformação, 
isto é, empreendida como uma experiência ou uma somató-
ria de experiências pessoais, intransferíveis, construídas ao 
longo da vida. Nesse sentido, como sintoma do nosso tem-
po, o documentário instila dúvidas sobre os modos de edu-
car e serve, mais do que fornecer receitas, que de fato não 
fornece, para instigar os educadores e educandos a escolhe-
rem seus próprios caminhos para se tornarem, todos, mas de 
maneira única e pessoal, aquilo que são.
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Notas
1. Este capítulo resulta de pesquisa financiada pela FAPESP na mo-
dalidade Auxílio Regular.

2. Cf. o capítulo Educar para a imaginação na perspectiva de Gaston 
Bachelard, de Alberto Filipe Araújo, publicado neste livro.
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Da Pedagogia do Não  
a uma educação para 
a imaginação:  
o contributo de  
Gaston Bachelard
Alberto Filipe Araújo

« Rester un écolier doit être le vœu secret d’un maître »
Gaston Bachelard. Le Rationalisme appliqué, p. 23.

Introdução1

Neste capítulo inspiramo-nos na Pedagogia do Não de 
Gaston Bachelard para abordarmos o tema de como educar 
para a imaginação, ressalvando, desde já, que não há forma 
de educar-se para a imaginação sem uma pedagogia recep-
tiva ao “poder das imagens” (HUYGHE, 1998), e ressaltando 
que há uma diferença substantiva entre educar a imaginação 
e educar para a imaginação. Assim, aquilo que procuramos 
é, em última instância, e é um dos grandes objetivos da nos-
sa reflexão, identificar as “afinidades eletivas” (Goethe) que a 
relação entre conceito e imagem escondem no seu diálogo 
complexo e nem sempre visível: o conceito (Animus) tende 
a objetivar a imagem (Anima) e esta, por sua vez, tende a 
subjetivá-lo e tudo se passa na esfera do cogito do sonhador 
(BACHELARD, 1984, p. 124-147). Discorremos que na sua es-
fera há lugar tanto para a imaginação como para a consciên-
cia, ainda que matizada, aberta a uma subjetividade sensível 
à “tonalidade do ser” (1984, p. 144).

É, pois, animados por este espírito e pelo valor heurístico 
de uma Pedagogia do não, devedora da Filosofia do Não de 
Gaston Bachelard (1940), que refletiremos sobre o tema atrás 
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enunciado. Deste modo, estruturaremos o nosso capítulo em 
duas partes: na primeira parte abordaremos a Pedagogia do 
não como uma pedagogia do diálogo entre pensamento (ci-
ência – logos – animus) e imaginação (cosmologia poética – 
mythos – anima). São, como aliás admite o próprio Bachelard, 
“duas disciplinas difíceis de equilibrar” (1984, p. 152), mas é 
este precisamente o desafio que nos propomos hoje colocar. 
Na nossa segunda parte, refletiremos sobre a possibilidade 
de pensarmos uma pedagogia da imaginação sob o signo 
do cogito do sonhador e da função da eufemização. Aquilo 
que realmente pretendemos é lançar, na base de uma nova 
pedagogia, os prolegómenos de uma educação para a ima-
ginação, de sabor claramente bachelardiano, que faz de uma 
Pedagogia do Não, do cogito do sonhador e da função eufe-
mizadora da imaginação as suas pedras angulares. Na sua 
base, ou com o seu concurso, forma-se aquele sujeito imagi-
nante que se deixa embalar pelo devaneio poético tal como 
ele foi pensado por Gaston Bachelard na sua obra La poéti-
que de la rêverie (1984). 

A Pedagogia do Não como prelúdio  
de uma educação para a imaginação
Desde há algum tempo que suspeitávamos que o tipo de 
pedagogia que poderia melhor dar conta do par imagina-
ção-imaginário, atendendo precisamente à sua natureza in-
trínseca, seria uma pedagogia próxima da Philosophie du 
Non (1940)2 de Gaston Bachelard3. Assim, reconhecendo, 
com Bachelard, que os eixos da poesia e da ciência são in-
versos, o que se espera, portanto, de uma Pedagogia do não 
é que esta contribua para que quer a poesia, quer a ciência 
sejam complementares e unidas “como dois contrários bem-
-feitos”. Espera-se, assim, que este modelo de pedagogia 
seja capaz de simultaneamente aceitar e ultrapassar a an-
tipatia original entre o “espírito poético expansivo o espírito 
científico taciturno” (BACHELARD: 1994, p. 12). Deste modo, 
estamos agora em condições de caracterizar como é que a 
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Pedagogia do não nos abre caminho para uma educação para 
a imaginação.

O contributo de uma Pedagogia do Não  
para uma educação para a imaginação
Temos uma forte intuição, que tentaremos confirmar ao lon-
go do presente estudo, que a Pedagogia do Não pode, por um 
lado, contribuir a melhor compreender a educação entendi-
da como Bildung (FABRE, 2015, p. 141-156)4, e que, por outro 
lado, possa também contribuir para a formação do espírito 
do sujeito imaginante (Ernst Cassirer diria antes “animal sim-
bólico”) na linha daquilo que Georges Jean chamou de “a du-
pla cultura continuada” (1983, p. 193-199; DUBORGEL, 1995, 
p. 287-319): um tipo de cultura capaz de iniciar o sujeito (o 
aluno e o professor) a conviver simultaneamente na via poé-
tica, literária (o domínio da imagem e do onirismo poético”) e 
na via científica (o domínio do conceito e racionalismo aber-
to – JEAN, 1983, p. 193-194). Deste modo, a Pedagogia do 
Não afirma-se como uma pedagogia dupla numa busca in-
cessante a uma só voz:

por um lado o trabalho das retificações do discursivo 
e dos progressivos alargamentos que a negação es-
timula, por outro a aquiescência e o maravilhamento 
em crescendo. O dia e a noite, animus e anima, duas 
felicidades diferentes: um em tensão, o outro, inver-
samente, de extensão (ou de plenitude) (DAGONNET, 
1965, p. 60).

Na mesma linha, vão igualmente as palavras de Bruno 
Duborgel que, na sua obra, escreve que

O NEP [Novo Espírito Pedagógico] da imaginação po-
ética e o NEP da objectividade científica convergem 
e divergem a partir de um único acto de recusa ab-
soluta, graças ao qual podem fazer desabrochar, no 
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sujeito embrenhado na dupla via do conhecimento, 
a representação ‘estética’ e a realidade objectiva do 
mundo. […] Apontando, através dos seus dois vecto-
res paradoxais, ao mesmo tempo para a formação do 
conhecimento objectivo e para a construção do psi-
quismo imaginante, o NEP destina o sujeito da edu-
cação a uma dupla ‘plenitude’ e convida-o para uma 
criação dupla do seu eu e do mundo (1995, p. 310 e 
p. 317).

Neste contexto consideramos que a Pedagogia do não se 
afirma como uma Pedagogia do diálogo à semelhança da-
quilo que Bachelard reclamava para a sua filosofia (1970, p. 
1-11), e cujo sentido é o seguinte: 

A Física determina como uma eminente síntese, uma 
mentalidade abstrata-concreta. Repetidamente, ao 
longo desta obra [Le Rationalisme Appliqué (1949)] 
tentaremos caracterizar esta mentalidade na sua 
dupla ação de abstração e de concretização, sem 
nunca quebrar o hífen imposto pela linguagem pelo 
desconhecimento dos princípios mais unitários para 
compreender a reciprocidade das dialéticas e que vão 
interminavelmente, e nos dois sentidos, do espírito às 
coisas (1970, p. 1).

Trata-se, pois, de uma pedagogia particular que procura 
dialogar com regimes diferentes, não diríamos opostos, da 
psique (os polos diurno e noturno), encarada como uma es-
pécie de retificação do saber pedagógico. Deste modo, re-
presenta um contributo heterodoxo para alargar os quadros 
desse mesmo tipo de conhecimento ao nível da sua exten-
são e da sua profundidade. Numa palavra, é encarada como 
complemento inovador de um pensamento pedagógico e 
educativo sistematizado que já pressupõe um pensamen-
to dialético preocupado em estabelecer mediações, com-
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plementaridades e trocas mútuas em vista à superação de 
obstáculos que impeçam o encontro entre dimensões anta-
gónicas ou contraditórias entre si (conceitual e imaginária), 
salvaguardando, no entanto, as diferenças próprias dessas 
mesmas dimensões5. 

Os eixos da poesia e da ciência são inicialmente in-
versos. Tudo o que a filosofia pode esperar é tornar 
a poesia e a ciência complementares, uni-las como 
dois contrários bem-feitos. É preciso, portanto, opor 
ao espírito poético expansivo o espírito científico ta-
citurno, para o qual a antipatia prévia é uma saudável 
precaução (BACHELARD: 1994, p. 12, 1992, 3; WU-
NENBURGER: 2016, p. 18).

Neste contexto, insistimos na necessidade de contribuir 
para a união da poesia e da ciência “como dois contrários 
bem-feitos”. Deste modo, não aceitamos uma posição dua-
lista, de exclusão unilateral de um dos polos mencionados 
(imagem ou conceito), mas antes defendemos a vitalidade 
da polaridade epistemológica entre imagem (poesia) e con-
ceito (ciência) enquanto complementares: a imagem prolon-
ga e completa o conceito e vice-versa. É nesta perspetiva que 
nos devemos colocar se pretendermos definir a Pedagogia 
do não como uma pedagogia aberta, inseparável de um “ra-
cionalismo aberto” (BACHELARD, 1970, p. 4, 2003, p. 179)6, 
como aquele tipo de pedagogia que, ao pensar a “coesão an-
tagonista” do conceito com a imagem, está a enveredar por 
um território desconhecido cujas consequências são ainda 
difíceis de antever. 

A Pedagogia do não afirma-se como uma pedagogia do diá-
logo, da ressonância e do consenso que procura a coerência 
e a coesão entre os eixos antagonistas da atividade espiri-
tual (BACHELARD, 1970, p. 1-11). Por isso mesmo é que não 
é uma pedagogia negativa, antes, pelo contrário, é uma pe-
dagogia da complexidade caracterizada por uma lógica não 
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aristotélica (1973, p. 105-134) e por uma epistemologia não 
cartesiana (2003, p. 139-183). É uma pedagogia que se ba-
seia num tipo de lógica devedora das lógicas do princípio do 
terceiro incluído (1990, p. 135-199) que, de acordo com Jean-
Jacques Wunenburger, dá conta da natureza quer da “vida 
das imagens” (2002), quer mesmo do próprio símbolo (2002, 
p. 43-65). A Pedagogia do não retoma, nos seus aspectos ge-
rais, as caraterísticas que Bachelard assinalou à sua Filosofia 
do Não e que passamos a descrever: a nossa pedagogia não 
se define por uma “vontade de negação” pois ela “não nega 
qualquer coisa, não importa quando, não importa como” 
(1973, p. 135)7; não se define por uma atitude sistemática 
de contradição, pois não aceita a contradição interna; não se 
caracteriza por uma dialética a priori, o que a opõe à dialética 
filosófica de tipo hegeliano (BACHELARD, 1973, p. 135-136), 
assim como por escapar sistematicamente ao imperativo da 
regra. A Pedagogia do não caracteriza-se antes pelo movi-
mento indutivo que atende às “articulações bem definidas” e, 
por fim, procura contribuir para uma “reorganização do saber 
sobre uma base alargada” (1973, p. 135). A Pedagogia do não 
é sensível à ideia, à semelhança da Filosofia do Não, de que 
por detrás de um conceito se abriga uma imagem: “De um 
lado qualquer, o que se subtrai da imagem deve encontrar-se 
no conceito retificado” (1973, p. 139).

Trata-se deste modo de um tipo de pedagogia que, em ru-
tura com a tradição educativa positivista e normativa, pro-
cura sinteticamente conciliar, ainda que respeitando cada 
uma das esferas, os dois polos da atividade psíquica que 
são a razão (conceitos: polo masculino – arquétipo animus) 
e a imaginação (imagens: polo feminino – arquétipo anima)8. 
Neste contexto, pensamos que esta Pedagogia do não pa-
rece bem colocada para “Sonhar os devaneios e pensar os 
pensamentos” mesmo admitindo que são, como aliás o re-
conhece Bachelard, “duas disciplinas difíceis de equilibrar” 
(1984, p. 152). Este é a nosso ver um dos principais desafios 
que se coloca precisamente a esta Pedagogia do não: que 
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ela não esmoreça em pensar os conceitos e sonhar a ima-
gens a fim de complementar, ainda que com uma “saudável 
precaução”, esta atividade espiritual numa coesão de “con-
trários bem-feitos” (1994, p. 12)9. Por outras palavras, é de-
sejável, então, que uma Pedagogia do não se empenhe, num 
primeiro momento, em conciliar as imagens do espírito poé-
tico e os conceitos do espírito científico e que, num segundo 
momento, realce o “valor sintético” da dialética bachelardia-
na. Deste modo, se esta pedagogia conseguir realizar os dife-
rentes quesitos deste programa que vimos, ainda que de um 
modo sintético, esboçando, tal feito será, por si mesmo, uma 
mais-valia no quadro de uma educação para a imaginação: 
com o concurso de uma Pedagogia do Não, a educação para 
a imaginação torna-se mais robusta do ponto de vista episte-
mológico e mais inteligível e pertinente para aqueles que en-
caram com desconfiança o par educação-imaginação. 

Seguidamente trataremos, na nossa segunda parte, do co-
gito do sonhador como aquela figura ideal e relevante para 
melhor se pensar uma educação para a imaginação sem, 
contudo, esquecer a função da eufemização e o seu papel na 
elaboração de um tipo de pedagogia que pense a imaginação 
de modo a permitir-nos a “descobrir a riqueza do cosmos e 
do Ser” (WUNENBURGER, 1997, p. 72).

Pensar uma educação para a imaginação sob o signo  
do cogito do sonhador e da função da eufemização
Animados por uma Pedagogia do não, defendemos que esta 
se assume como uma via prometedora, e mesmo heuristica-
mente produtiva, para pensarmos uma educação para a ima-
ginação em que a figura do cogito sonhador (BACHELARD, 
p. 124-147) desempenha um papel de mediador de Hermes, 
para evocar aqui o próprio deus grego da mediação, das pas-
sagens, enfim, do diálogo (KERÈNYI, 2003; RIBEIRO, 2010, p. 
405-476). Como dar conta da dimensão onírica do “cogito” 
sem evocarmos, ainda que brevemente, um dos seus aspe-
tos mais marcantes que é o da imaginação? O cogito do so-
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nhador é aquele que devaneia e poder-se-á devanear fora da 
graça da imaginação?

Mas também não podemos desconhecer o drama e o desa-
fio lancinante da nossa reflexão que não desconhece, como 
o sublinha muito claramente Bachelard, que a poesia (domí-
nio da imagem) e a ciência (domínio do conceito) se opõem 
desde sempre: 

Entre o conceito e a imagem, nenhuma síntese. Tam-
pouco essa filiação sempre dita, jamais vivida, pela 
qual os psicólogos fazem o conceito emergir da plu-
ralidade das imagens. Quem se entrega com todo o 
seu espírito aos conceitos, com toda a sua alma às 
imagens, sabe bem que os conceitos e as imagens se 
desenvolvem em linhas divergentes da vida espiritual. 
Talvez seja bom excitar uma rivalidade entre a ativida-
de concetual e a atividade da imaginação. Em todo o 
caso, só se encontra desengano quando se preten-
de fazê-las cooperar. A imagem não pode fornecer 
matéria ao conceito. O conceito, dando estabilidade 
à imagem, lhe asfixiaria a vida. […] Assim, imagens e 
conceitos formam-se nesses dois polos opostos da 
atividade psíquica que são a imaginação e a razão. 
Há entre ambas uma polaridade de exclusão. Nada de 
comum com os polos do magnetismo. Aqui os polos 
opostos não se atraem – repelem-se. É necessário 
amar os poderes psíquicos com dois amores diferen-
tes quando se ama os conceitos e as imagens, os po-
los masculino e feminino da psique (1984, p. 45-47).

Contrariamente à certeza de Gaston Bachelard, que afir-
ma que há uma oposição irredutível entre conceito e imagem 
e que se deve, pelo menos do ponto de vista metodológico, 
“opor ao espírito poético expansivo o espírito científico taci-
turno”, permitimo-nos igualmente ressaltar que, mesmo ape-
sar da sua “antipatia prévia”, há uma “saudável precaução” 
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como o afirma, aliás, Bachelard (1994, p. 12). Nesta linha, não 
deixaremos de explorar este sinal saudável de precaução 
pelo lado do “cogito do sonhador tal como ele nos foi apre-
sentado pelo autor na sua obra Poétique de la rêverie. A este 
respeito, estamos bem conscientes da dificuldade da nossa 
tarefa, especialmente quando somos alertados pelo próprio 
quando diz:

Tarde demais conheci a tranquilidade de consciência 
no trabalho alternado das imagens e dos conceitos, 
duas tranquilidades de consciência que seriam a do 
pleno dia e a que aceita o lado noturno da alma (1984, 
p. 47). 

No entanto, e apesar desta grave sentença, permitimo-nos 
dela duvidar metodicamente10 pela simples razão que nou-
tras partes da sua obra, Bachelard abre caminho a uma pro-
vável esperança de conciliação entre conceito e imagem. Em 
abono do afirmado lê-se em La Psychanalyse du Feu (1938) 
que “Tudo o que a filosofia pode esperar é tornar a poesia e a 
ciência complementares, uni-las como dois contrários bem-
-feitos” (1994, p. 12). Tal como o autor escreve, à semelhança 
do par água-fogo, o conceito e a imagem representam um 
“casamento de contrários”: 

No reino das matérias, não se encontrará nada de 
mais contrário que a água e o fogo. A água e o fogo 
oferecem, talvez, a única contradição verdadeiramen-
te substancial. Se logicamente um chama o outro, se-
xualmente um deseja o outro (1976, p. 133). 

A imaginação e as suas formas
Estamos convictos de que o sujeito para devanear, no sen-
tido que Bachelard lhe confere (1984), deva estar profunda-
mente receptivo, como igualmente conviva e se comprometa 
no sentido de um racionalismo aberto (BACHELARD, 1972), 
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com o fluxo de imagens diurnas (polo diurno da psique: via da 
abstração racional do espírito que caracteriza a ciência abs-
trata do mundo) e noturnas (polo noturno da psique: via da 
imaginação poética, espontânea que caracteriza o devaneio 
concreto sobre a Natureza) que anima a sua psique numa 
espécie de confluência malhada (pensamos na L’âme Tigrée 
(1980) de Gilbert Durand). Ambos os polos, na sua oposição 
antagonista11, constituem a imaginação que Bachelard a de-
fine do seguinte modo12:

Pretende-se sempre que a imaginação seja a facul-
dade de formar [itálico no texto] imagens. Ora ela é 
antes a faculdade de deformar [itálico no texto] as 
imagens fornecidas pela perceção, ela é sobretudo a 
faculdade de libertar-nos das primeiras imagens, de 
mudar [itálico no texto] as imagens. […] O vocábulo 
fundamental que corresponde à imaginação não é 
imagem, mas imaginário [itálico no texto]. O valor de 
uma imagem mede-se pela extensão da sua auréola 
imaginária. Graças ao imaginário, a imaginação é es-
sencialmente aberta, evasiva [itálico no texto]. É ela, 
no psiquismo humano, a própria experiência da aber-
tura [itálico no texto], a própria experiência da novida-
de [itálico no texto] (2004, p. 5-6)13.

A imaginação não é, como o sugere a etimologia, a 
faculdade de formar as imagens da realidade; ela é a 
faculdade de formar as imagens que ultrapassam a 
realidade, que cantam [em itálico no texto] a realida-
de. Ela é uma faculdade de sobre-humanidade. […] A 
imaginação inventa mais do que as coisas e dramas; 
ela inventa a vida nova, inventa o espírito novo; abre 
os olhos que possuem tipos novos de visão. Ela verá 
se ela tem ‘visões’. Terá visões se ela se educa com 
os devaneios antes de educar-se com as experiên-
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cias, se as experiências funcionam em seguida como 
provas dos seus devaneios (1993, p. 25).

Gaston Bachelard distingue dois tipos de imaginação: uma 
formal e outra material. A primeira dá vida à causa formal, 
enquanto a segunda dá vida à causa material: 

a imaginação é uma função primeira do psiquismo 
humano, uma função de ponta, com a condição, claro, 
de considerar a imaginação com os seus três carate-
res formal, material e dinâmico (1992ª, p. 392).

Ambas as imaginações representam duas formas diferentes 
do espírito se manifestar e a cada uma delas corresponde 
uma forma imaginante diversa. Assim, à imaginação material 
corresponderá a força imaginante da novidade, do pitoresco, 
da variedade do acontecimento inesperado. Quanto à imagi-
nação formal, ela está vocacionada para perscrutar o fundo 
do ser para nele encontrar simultaneamente o primitivo e o 
eterno (BACHELARD: 1976, p. 1-2). Por fim, podemos afirmar 
que a imaginação criadora, para Bachelard, seja encarada 
antes como uma faculdade do sobrerreal ou do irreal e como 
tal pode conceber aquilo que o autor designou de “imagem 
imaginada” (1992ª, p. 3)14: 

A ela pertence esta função do irreal que é psiquica-
mente tão útil quanto a função do real tão frequente-
mente evocada pelos psicólogos para caracterizar a 
adaptação de um espírito a uma realidade marcada 
pelos valores sociais. Esta função do irreal irá reco-
nhecer os valores da solidão. O devaneio comum é 
um de seus s mais simples. Mas teremos muitos ou-
tros exemplos da sua atividade se se quiser eficaz-
mente seguir a imaginação imaginante em busca de 
imagens imaginadas (1992a, p. 3-4).
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A imaginação, como faculdade do sobrerreal, não é, como 
à primeira vista pode aparentar, uma valorização santificada 
do real, uma construção ou formação das imagens da própria 
realidade, mas antes uma faculdade “de formar as imagens 
que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. Ela é 
uma faculdade de super-humanidade” (BACHELARD, 1993, p. 
25, 1984, p. 48-83; WUNENBURGER, 2012, p. 30 e p. 86).

Do cogito do sonhador
A figura do cogito sonhador é tratada por Bachelard na sua 
Poétique de la Rêverie onde o autor procurou “estudar o de-
vaneio idealizante, um devaneio que coloca na alma de um 
sonhador valores humanos, uma comunhão sonhada de ani-
mus e de anima, os dois princípios do ser integral” (1984, p. 
79). Assim, Bachelard chama-nos a atenção para a impor-
tância do cogito do sonhador que repousa numa espécie de 
vaivém contínuo entre a Psique diurna (gramática do dia)15 e 
a Psique noturna (gramática da noite)16:

É certamente difícil traçar a fronteira que separa os 
domínios da Psique noturna e da Psique diurna, toda-
via essa fronteira existe. Há dois centros de ser em 
nós, porém o centro noturno é um centro de concen-
tração vaporoso. Não é um ‘sujeito’(1984, p. 127). 

Aquilo que interessa realmente a Bachelard é 

o homem desperto, o homem que as ideias acordam, 
o homem que a imaginação convida à sutileza. […] o 
sonhador de sonho noturno é uma sombra que per-
deu o próprio eu, o sonhador de devaneio, se for um 
pouco filósofo, pode, no centro do seu eu sonhador, 
formular um cogito. Noutras palavras, o devaneio é 
uma atividade onírica na qual subsiste uma clareza 
de consciência. O sonhador de devaneio está presen-
te no seu devaneio. Mesmo quando o devaneio dá a 
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impressão de uma fuga para fora do real, para fora 
do tempo e do lugar, o sonhador do devaneio sabe 
que é ele que se ausenta —é ele, em carne e osso, 
que se torna um “espírito”, um fantasma do passado 
ou da viagem. [...] O ser do sonhador de devaneios se 
constitui pelas imagens que ele suscita. A imagem 
nos desperta do nosso torpor, e esse despertar se 
anuncia num cogito. [...] Uma valorização a mais e 
eis-nos em presença do devaneio positivo, de um de-
vaneio que produz, de um devaneio que, qualquer que 
seja a fraqueza daquilo que ele produz, bem pode ser 
denominado devaneio poético. Nos seus produtos e 
no seu produtor, o devaneio pode receber o sentido 
etimológico da palavra poético. O devaneio reúne o 
ser em torno do seu sonhador. Dá-lhe ilusões de ser 
mais do que ele é. Assim, sobre o menos-ser que é o 
estado de relaxamento no qual se forma o devaneio 
se desenha um relevo — um relevo que o poeta saberá 
inflar até torná-lo um mais-ser. O estudo filosófico do 
devaneio convida-nos a nuances [no original] de onto-
logia. E esta ontologia é fácil, porque é a ontologia do 
bem-estar — de um bem-estar na medida do ser do 
sonhador que sabe sonhá-lo. Não existe bem-estar 
sem devaneio. Nem devaneio sem bem-estar. Assim, 
pelo devaneio, descobrimos que o ser é um bem. Um 
filósofo dirá: o ser é um valor (1984, p. 129-131).

O cogito do sonhador é um sujeito sonhante. Deste modo, 
como poderá ele andar desencontrado do “casamento de 
contrários” entre o “cogito” do sonho noturno e o “cogito” 
do devaneio, isto é, dos “sonhos da substância que sonha 
[ou sonhante]” (1984, p. 128)17? E como poderemos imaginar 
possível que o “cogito” do devaneio possa dispensar os mur-
múrios e as subtilezas da imaginação transfiguradora e cria-
dora (WUNENBUREGER, 2012, p. 243-246)? A este respeito, 
as palavras de Bachelard não podem ser mais convidativas 
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e convincentes:

O devaneio vai nascer naturalmente, numa tomada de 
consciência sem tensão, num cogito fácil, proporcio-
nando certezas de ser por ocasião de uma imagem 
aprazível – uma imagem que nos deleita porque aca-
bamos de criá-la fora de qualquer responsabilidade, 
na absoluta liberdade do devaneio. A consciência que 
imagina mantém o seu objeto (a imagem que ela ima-
gina) numa imediatez absoluta (1984, p. 130).

Mas como escrever sobre o tema do devaneio ignorando 
as diversas formas da imaginação? De que modo aquele que 
sonha acordado faz das imagens a sua companheira de an-
danças imaginativas ou ficcionais?

A função da eufemização
A função da eufemização tem a ver com a transmutação, 
com a transfiguração, com a transformação do horrendo, do 
monstruoso, do sofrimento em algo de mais aceitável, em 
algo mais razoável do ponto de vista humano: ela assume-se, 
portanto, como uma esperança graças às imagens da verti-
calidade que são imagens que dispõem de “um coeficiente 
de equilíbrio, de libertação e de felicidade” (WUNENBURGER, 
2012, p. 212). Este tipo de imagens em muito contribui para 
exorcizar as imagens das trevas e da queda que estão, por 
sua vez, ligadas não somente a uma psicologia da gravida-
de (BACHELARD, 1992ª, p. 342-402) como também à “que-
da imaginária” no quadro de uma imaginação do movimento 
(2004, p. 117-141). A diversidade ligada às imagens da verti-
calidade, aéreas, contrapõe-se às imagens das trevas e da 
queda através dos devaneios de ascensão que implicam ne-
cessariamente as imagens aéreas ligadas à verticalidade, 
ao sonho do voo, à imaginação do movimento e, por fim, ao 
crescimento psíquico18. 
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Nesta linha também cabe uma palavra para a “vida e mor-
te das imagens” que nos conduz ao tema da função de eu-
femização da imaginação no pensamento bachelardiano 
(WUNENBURGER, 2012, p. 231-246), particularmente quan-
do Jean-Jacques Wunenburger se refere praticamente às 
imagens que ajudam a “exorcizar a morte” (2012, p. 237-
240). Essas imagens, lendo Bachelard, especialmente La ter-
re et les rêveries de la volonté (1992a) e L’Air et les Songes 
(2004), opõem-se àquelas que caracterizam a “Psicologia da 
Gravidade” (1992ª, p. 341-402), que são imagens pessimis-
tas, das trevas, de cariz negativo, de vazio e de fracasso: ca-
raterísticas de certas imagens terrestres que caracterizam o 
modo de ser daqueles sujeitos pesados, lentos e deprimidos, 
introvertidos que vivem sob o signo da queda, do abismo, do 
inferior, da vertigem e do baixo: 

A experiência da vertigem e do seu cortejo de ima-
gens ameaçadoras revela a Bachelard que o ser não 
se reduz a uma força criadora que anima o onirismo 
feliz, mas que está, no seu centro, acima de uma es-
pécie de vazio original, de um buraco do ser, o que 
explica a fragilidade, a solidão e a angústia (WU-
NENBURGER, 2012, p. 238).

Felizmente que, para contrariar este tipo de imagens, há 
um outro complexo de imagens ligadas à “psicologia ascen-
sional” (2004, p. 16), que é produto de uma imaginação do 
movimento, ligado ao superior, à luz, à verticalidade, à arte 
de voar, às alturas, aos devaneios de ascensão, da verticali-
dade, aéreos, tal como Bachelard nos ensinou a propósito da 
imaginação dinâmica do movimento, aérea ou da altura, es-
pecialmente em L’Air et les Songes (2004, p. 80-81). O que faz 
com que elas sejam naturalmente ligeiras, leves, aéreas, do 
alto, enfim ligadas ao voo e à sua dinâmica própria e ao tipo 
de sujeitos extrovertidos e espiritualmente ativos. O simbo-
lismo do voo exprime aquela dimensão da imaginação
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caracterizada por uma força ascensional que alarga 
a esfera do Eu, que o faz participar nos objetos meta-
morfoseados pelas valências metafísicas [no texto], 
suprassensíveis despertadas pelo devaneio [aéreo e 
dinâmico, acrescento nosso] (2012, p. 238).

Poderíamos, então dizer com Wunenburger, que as imagens 
ligadas preponderantemente à verticalidade, à luz, ou seja, à 
claridade constituem “a primeira via para suportar uma an-
gústia primária que resulta de um não-sentido ontológico” 
(2012, p. 239) que, aliás, a experiência da própria morte, do 
vazio existencial, do nada e mesmo da indeterminação pa-
recem representar: “No limite, os sonhos absolutos mergu-
lham-nos no universo do Nada” (BACHELARD, 1984, p. 125).  
O exposto permite-nos pensar uma “nova pedagogia” que 
crie condições para que se possa falar de uma educação 
para a imaginação, não só sob o signo do cogito do sonha-
dor, como também sob a orientação de uma Pedagogia do 
não que agora torna-se, além de outras suas caraterísticas 
por nós expostas na nossa primeira parte, também uma 
Pedagogia do eufemismo como aquela pedagogia que se 
preocupa em aliviar, senão mesmo curar, por intermédio da 
razão e da imaginação, o declínio senão mesmo o “fim da 
educação” anunciado por Neil Postman (2002), já Georges 
Jean fala de doença “pedagógica” (1983, p. 188)19.

Uma nova pedagogia como condição  
de uma educação para a imaginação
A Pedagogia do Não, encarada já como uma Pedagogia do 
eufemismo, é uma pedagogia da lentidão, da paciência, do 
devaneio ativo, do maravilhamento e da razão “polémica” 
contrária à pedagogia da quimera, do delírio (Bachelard em-
prega a palavra rêvasserie no original): “Ela é uma pedagogia 
do trabalho” (JEAN, 1983, p. 189)20. Trata-se de uma peda-
gogia que pressupõe que se desaprenda a linguagem esco-
lar21 moldada pela lógica clássica, assim como embebida por 
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uma “visão do mundo” onde ainda a imaginação é encarada 
como a “louca da casa” (Malebranche) ou, e nas palavras de 
Pascal, como “mestra do erro e da falsidade” o que implica 
necessariamente uma autêntica e comprometida reforma 
do espírito sensível à formação de um espírito simultanea-
mente crítico dos conceitos e sensível à “vida das imagens” 
(WUNENBURGER, 2002):

Para nós que pretendemos identificar novas manei-
ras de pensar, devemo-nos orientar para as estrutu-
ras mais complicadas. Devemos aproveitar todos 
os ensinamentos da ciência, por mais especiais que 
sejam, para determinar novas estruturas espirituais. 
Devemos compreender que a posse de uma forma de 
conhecimento é automaticamente uma reforma do 
espírito. É-nos portanto necessário orientar as nos-
sas investigações do lado de uma nova pedagogia 
(BACHELARD, 1973, p. 126)22.

Uma nova pedagogia que compreende a atividade da razão 
e a atividade da imaginação, como sendo “atividades de con-
centração e não como desvios de dispersão” (JEAN, 1983, p. 
189), que se opõe, por sua vez, a um tipo de pedagogia deli-
rante que teima em não fazer nada por tanto querer justificar 
a dispersão do aluno ou do estudante e o seu estatuto de 
“intocável”23. Uma nova pedagogia que se assume empenha-
da, na base de um paradigma diferente que é naturalmente 
bachelardiano, em combater o mal-estar profundo constan-
temente marcado pelas mais diversas taras e experiências 
pedagógicas que, a nosso ver, comprometeram, e que ain-
da comprometem, a libido educandi de uma educação que 
se pretende, hoje mais do que nunca, que seja criticamente 
problematizadora (FREIRE, 1975, 79-107). Um tipo de educa-
ção consentâneo com a natureza inconclusa do ser humano 
(1975, p. 79), que, nas palavras de Paulo Freire, jamais deverá 
perder a consciência da sua inconclusão e, se assim é, não 
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deverá nunca abandonar o seu movimento permanente de 
“busca do ser Mais” (1975, p. 106).

E não será esta “busca do ser mais” já uma espécie de re-
cherche du temps perdu (1906-1922) como Marcel Proust 
magistralmente escreveu? E se assim for, já por efeito de 
uma eufemização da imaginação tão desejada, não se con-
verterá já esse tempo num feliz temps retrouvé (publicação 
póstuma em 1927)? Parece-nos bem que sim, se acolhermos 
as palavras de Gilbert Durand como orientadoras da via pro-
pícia para achar esse mesmo “Tempo reencontrado” enca-
rado como um “suplemento de alma” e mesmo da memória, 
esse espaço que nos permite recordar, rememorar, enfim de-
vanear:

Nesta função fantástica reside esse ‘suplemento de 
alma’ que a angústia contemporânea procura anar-
quicamente sobre as ruínas dos determinismos, por-
que é a função fantástica que acrescenta à objetivi-
dade morta o interesse assimilador da utilidade, que 
acrescenta à utilidade a satisfação do agradável, que 
acrescenta ao agradável o luxo da emoção estética, 
que, por fim, numa assimilação suprema, depois de 
ter semanticamente negado o negativo destino, ins-
tala o pensamento no eufemismo total da serenidade 
ou da revolta filosófica ou religiosa. E sobretudo, a 
imaginação é o contraponto axiológico da ação. […] 
Por isso, o imaginário longe de ser paixão vã, é ação 
eufémica e transforma o mundo segundo o Homem 
de Desejo: A poesia é um piloto, Orfeu acompanha Ja-
são (1984, p. 500-501)24.

que a função de imaginação é antes de mais uma fun-
ção de eufemização, não um simples ópio negativo, 
máscara que a consciência ergue face à horrenda 
figura da morte, mas pelo contrário dinamismo pros-
pectivo que através de todas as estruturas do projec-
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to imaginário, tenta melhorar a situação do homem 
no mundo. […] O facto de desejar e de imagina a morte 
como um repouso, um sono, esse mesmo facto a eu-
femiza e a destrói (1979, p. 121-122).

Todas estas considerações representam um avanço para 
melhor se compreender que a educação para a imaginação, 
sustentada por uma pedagogia adequada, bem poderia ser 
chamada, como nos ensinou inspiradamente o poeta Manoel 
de Barros, de “didática da invenção”: 

O rio – escreve o poeta – que fazia uma volta atrás de 
nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia 
uma volta atrás de casa. Passou um homem depois 
e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa 
se chama enseada. Não era mais a imagem de uma 
cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era 
uma enseada. Acho que o nome empobreceu a ima-
gem (2016, p. 13).

O nome empobrece a imagem porque espartilha a inova-
ção semântica (um dos traços da metáfora) que lhe é própria 
(“Ela [a imagem literária] é polisemântica” – BACHELARD, 
2004, p. 327), como que estrangula a sua novidade e sur-
presa semântica insuflada pelas “hormonas da imaginação” 
(2004, p. 19) que são os quatro elementos cósmicos estuda-
dos por Bachelard: terra, ar, fogo e água. O nome é filho do 
conceito (função do real), enquanto a imagem é fruto da fun-
ção do irreal (2004, p. 13): 

Para merecer o título de imagem literária, é necessá-
rio um mérito de originalidade. Uma imagem literária 
é um sentido em estado nascente; a palavra – a velha 
palavra – recebe aqui uma nova significação. Mas 
isso ainda não basta: a imagem literária deve enrique-
cer-se de um onirismo novo. Significar outra coisa e 
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fazer sonhar de outro modo, tal é a dupla função da 
imagem literária (2004, p. 324).

E foi precisamente uma imagem literária portadora de 
um sentido novo, ou seja, figurado (sentido figurado: domí-
nio do estranho e da transgressão), o domínio da metáfora 
(WUNENBURGER, 2012, p.103-114)25, uma palavra revestida 
de uma nova significação que Manoel de Barros nos trouxe 
distante já do sentido próprio (sentido primário: domínio do 
normal, do corrente, e da ordem). Trouxe-nos, na verdade, 
uma imagem sonora (“Ela [a imagem literária] é polifónica” 
– BACHELARD, 2004, p. 327), que apela a uma onirismo que 
nos sobressalta, a uma imaginação que em nós murmura, e, 
por fim, a um pensamento que se pretende palavra escrita: 

A imaginação encanta-se da imagem literária. A lite-
ratura não é portanto o sucedâneo de nenhuma outra 
atividade. Ela realiza um desejo humano. Ela repre-
senta uma emergência da imaginação (2004, p. 324).

Em toda a imagem literária sente-se o movimento dinâmico 
das palavras que se organizam de modo a expressar a fala 
dos pensamentos entremeados com os fragmentos oníricos 
constituídos desde as imagens mais primitivas às imagens 
naturais, enfim as imagens originais ou primeiras como são 
o caso da árvore, da flor, da forja, do rochedo, do cristal, da 
imensidão cósmica ou da casa (WUNENBURGER, 2012, p. 
106-109). Estas imagens acabam por imiscuir-se na literatu-
ra e na poesia que o génio de cada autor transporta a um es-
tatuto de novidade universal e interpelante:

A imagem literária é, portanto, tanto uma categoria 
como um acontecimento: chama-se literária, a ima-
gem que se encontra a meio-caminho do sonho e da 
imagem erudita, que é fonte de um grande número 
de metáforas que a constituem como um comentário; 
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mas cada imagem literária, fruto de uma criatividade 
verbal, apresenta-se também como um jorro imprevi-
sível, uma renovação única de imagens preexistentes, 
cuja forma mais elevada é a metáfora pura, reduzida 
a uma forma verbal concisa (2012, p. 108). 

Uma educação para a imaginação, enquanto “didática da 
invenção”, de imagens que enobrecem os nomes e de nomes 
que enriquem, por sua vez, as imagens mais profundas que 
em nós habitam26. E é assim que, apesar de haver o nome 
de enseada27, “O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa 
era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de 
casa” (BARROS, 2016, p. 285).

Conclusão
Como concluir pertinentemente do conjunto de ideias atrás 
explanado e estruturado em torno da Pedagogia do não, do 
cogito do sonhador e da função eufemizadora? Eis um desa-
fio que procuramos responder na base da leitura que fize-
mos da obra bachelardiana. Assim, retomamos duas ideias 
que desenvolvemos ao longo do nosso estudo, e que, desde 
o início, nos foram caras: a primeira tratou, como se recor-
dam, da Pedagogia do não, inspirada na Philosophie du Non 
de Bachelard, como aquele tipo de pedagogia que, através 
da orientação epistemológica dos conceitos que a estrutu-
ram, pode contribuir mais pertinentemente para educar o su-
jeito, que não necessariamente esteja na sociedade escolar, 
para compreender criativamente o universo da imaginação 
e da própria “poética do devaneio”. Neste sentido, uma edu-
cação para a imaginação que torne o sujeito mais sensível à 
“vida das imagens” (WUNENBURGER, 2012, p. 231-246), sem 
contudo se esquecer da dimensão ontológica e ética, é na-
turalmente bem-vinda e até desejada para criar uma Bildung 
(1993, p. 59-69) modelada pela imagem inspiradora da Fénix 
renascida: o pássaro mítico que morre no fogo antes de re-
nascer para a vida. Uma imagem feliz que convida uma ati-
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tude pedagógica, que se pretenda remitologizadora, é assim 
indissociável do devaneio engendrado pelo “cogito” do so-
nhador. Por outras palavras, cabe a este tipo de educação 
ensinar o sujeito a conviver tranquilamente com a “tensão 
permanente entre a necessidade e a liberdade, entre a objeti-
vidade e a subjetividade” (2012, p. 213), assim como também 
desenvolver no “cogito” do sujeito uma sensibilidade ativa 
face ao conceito (espírito científico: esfera da abstração e 
da relação voluntarista e viril - animus) e à imagem (poética: 
esfera do concreto e da relação intimista - anima). E, deste 
modo, o ideal do “homem bidimensional” pode surgir anima-
do por um paradigma educacional de dupla faceta que aceita 
a própria contradição como algo de natural e mesmo neces-
sária – o ideal da “humanidade bifronte” (WUNENBURGER, 
2012, p. 216-217), correspondente ao par homem diurno e 
homem noturno (JEAN, 1983, p. 106-110). Michel Fabre diz 
o seguinte: 

O humanismo de Bachelard é, na verdade, uma filo-
sofia do homem completo, simultaneamente pensa-
dor e sonhador. É preciso fazer à noite a sua parte de 
sombra! E todo o progresso diurno, no caminho racio-
nal, deve ser combinado com um esforço de enraiza-
mento noturno no imaginário (1995, p. 176). 

A segunda ideia refere-se ao cogito do sonhador: é sob o 
seu signo, e de acordo com as orientações de Pedagogia do 
não por nós esboçadas na primeira parte, que se pode pen-
sar a complementaridade entre o conceito e a imagem já 
não num clima de divergência de contrários, de oposição en-
tre diurno e noturno, mas antes num clima de convergência, 
onde o seu valor sintético nunca deixou de ser realçado, em 
ordem a uma educação para a imaginação simultaneamente 
sensível às formações científica e poética, à sociedade es-
colar e à solidão cósmica (WUNENBURGER, 2012, p. 208-211 
e 214-217). Este tipo de educação, mediante a função da eu-
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femização e de uma nova pedagogia a ela associada, assu-
me-se como sendo sensível às “hormonas da imaginação”, a 
fim de permitir assegurar ao sujeito imaginante uma criativi-
dade pessoal e liberta de fantasmas para que ele assuma a 
experiência da alteridade relativamente não somente ao ou-
tro inseparável já da dimensão ética (2012, p. 219-230), como 
também face às experiências da própria vida.
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Notas
1. O trabalho que agora se apresenta está redigido em português 
de Portugal de acordo com as regras do Novo Acordo Ortográfico. 
Para uma leitura com proveito do nosso estudo sugere-se, muito 
particularmente, a leitura integral das seguintes obras de Bache-
lard: A Filosofia do Não e A Poética do Devaneio, respectivamente.

2. Para uma panorâmica deste tipo de epistemologia, leia-se, J.-J. 
Wunenburger, Gaston Bachelard, Poétique des Images, Chap. II – 
Visages de la dialectique, 2. L’épistémologie du non, 2012, p. 41-47.

3. Georges Jean, na sua obra intitulada Bachelard, l’Enfance et la 
Pédagogie (1983), compreendeu o seu valor heurístico: “É igual-
mente na Psychanalyse du feu que aparecem as premissas daqui-
lo que eu chamo em Bachelard, pedindo-lhe uma fórmula célebre, 
‘uma pedagogia do não’” (1983, p. 16).

4. Sobre o conceito de Bildung existe toda uma extensa bibliografia 
especializada que é difícil de neste trabalho a elencar. No entanto, 
ficaremos tão somente com estes títulos: Heiner Hastedt (Herausg. 
von). Was ist Bildung? Eine Textanthologie, 2018. Sobre o próprio 
conceito, Michel Fabre diz que ele é “um romance de formação que 
implica uma busca existencial” (1995, p. 174) enquanto Mario Gen-
nari refere-se ao conceito de Bildung como “a formação harmónica 
do homem na sua humanidade interior” (2007, p. 78, 78-91). Com 
proveito, na perspetiva da “Educação e Bildung”, leia-se Giancarla 
Sola. Umbildung. La « Trasformazione » nella Formazione Dell’Uo-
mo, 2003, p. 13-46 e La Formazione Originaria, 2016, p. 161-220; 
Mario Gennari. Formazione Dell’Uomo, 2005, I – Categorie della Bil-
dung, p. 29-211, IV. 2. Filosofia dell’umano, p. 685-712 e IV. 3. Peda-
gogia Dell’Uomo Fondamentale, p. 713-744 e Trattato di Pedagogia 
Generale, 2007, 4. Parte Quarta. Formazione e Educazione: Teorie 
e Pratiche, p. 281-337. Sobre este conceito e a sua relação com 
a imaginação, leia-se Jean-Jacques Wunenburger, 1993, p. 59-69.

5. Lembrando que “a comunhão de espíritos se realiza na negação” 
(BACHELARD, 2003, p. 114) pensamos que “o estilo do pensamen-
to dialético” muito teria a lucrar se plasmasse em si o elemento da 
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“negação” com tudo o que esta de produtivo pode acarretar quan-
do se trata de estabelecer mediações complexas e profundas entre 
polos densos energeticamente como são os conceitos (diurno) e 
as imagens (noturno). Para um desenvolvimento deste ponto de 
vista, veja-se J.-J. Wunenburger, Gaston Bachelard. Poétique des 
Images, Cap. II - Visages de la dialectique, especialmente 2. L’épis-
témologie du « non », pp. 41-47: « Ainsi la dialectique du ‘surratio-
nalisme’ bachelardien demeure respectueuse du vieil aristotélis-
me, en juxtaposant plus qu’en télescopant le positif et le négatif » 
(2012, p. 46).

6. Sobre a natureza deste racionalismo, veja-se Gaston Bachelard. 
L’engagement rationaliste, 1972, p. 45-88 e também na obra Le Ra-
tionalisme Appliqué, o Capítulo II dedicado ao «  Le Rationalisme 
Enseignant et le Rationalisme Enseigné », p. 12-30. Do “racionalis-
mo que ensina [enseignant no original] e do racionalismo ensina-
do” (1970, p. 12-30): estes dois tipos de racionalismo contribuem 
ambos para enriquecer e alargar a nossa consciência do saber e a 
tomar uma consciência mais aprofundada dos obstáculos episte-
mológicos. Do lado do “racionalismo ensinado” ressaltamos “que 
compreender é uma emergência do saber” (1970, p. 19). Neste capí-
tulo, Bachelard realça a noção de “inter-racionalismo” [interrationa-
lisme no original]: “Precisamente uma das funções do ensino cien-
tífico é de suscitar dialéticas. Os dois tempos da integração e da 
diferenciação são igualmente valores de inter-racionalismo” (1970, 
p. 21). Leia-se igualmente o artigo de Ferdinand Gonseth intitulado 
La philosophie ouverte, le terrain d’accueil du structuralisme, 1969, 
p. 39-71.

7. Sobre a negação importa destacar BACHELARD, 1973, p. 137). 
Veja-se, por exemplo o caso da geometria não euclidiana que inte-
gra a geometria euclidiana, entre outros casos.

8. J.-J. Wunenburger salienta que Bachelard situa as raízes da 
imaginação “nas matrizes inconscientes (os arquétipos) que se 
dissociam segundo duas polaridades, masculina (Animus) e femi-
nina (Anima), que ainda estejam copresentes em cada indivíduo, 
infletem o tratamento das imagens quer num sentido voluntarista 
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de luta, quer num sentido pacífico de reconciliação” (1997, p. 71). 
Neste contexto, o par arquetipal Animus-Anima, encaradas como 
“imagens primeiras”, substanciais (aquilo que Jung designou de 
arquétipos) no seio da sua atividade imaginativa e simbólica, bem 
estudado por Bachelard (1984, p. 124-147), assume um papel privi-
legiado no devaneio poético (1984) por parte daquele que por esse 
mesmo par se deixa guiar (1984, p. 50-55).

9. A este respeito, importa sublinhar as palavras de Georges Jean 
sobre a importância do equilíbrio entre as duas dimensões: a racio-
nal (a esfera dos conceitos) e a imaginativa (a esfera das imagens) 
no quadro psíquico (1983, p. 109-110 e p. 188).

10. Sobre o conceito de dúvida, Bachelard escreve: « Garder une 
sorte, de doute récurrent ouvert sur le passé de connaissances 
certaines, voilà encore une attitude qui dépasse, prolonge, amplifie 
la prudence cartésienne et qui mérite d’être dite non-cartésienne, 
toujours dans ce même sens où le non-cartésianisme est du carté-
sianisme complété » (2003, p. 169).

11. J.-J. Wunenburger sublinha, naquilo que se refere ao antagonis-
mo existente entre as duas representações e seus processos de 
expressão, o seguinte: « Incontestablement G. Bachelard n’a cessé 
de découper l’esprit humain selon deux grands régimes de fonc-
tionnement, l’un dominé par l’image affective, l’autre par le con-
cept abstrait, opposition qui évoque les pôles nocturne et diurne 
du monde et qui correspondent aux productions culturelles de la 
rêverie spontanée ou artistique d’une part et de la rationalité d’autre 
part » (2012, p. 248).

12. Para um maior desenvolvimento do conceito de imaginação, 
leia-se a obra de J.-J. Wunenburger. Poétique des Images, 2012, 
p. 248-249.

13. O poder da imaginação, no sentido que lhe confere Bachelard, 
o de deformar as imagens, enraíza-se segundo J.-J. Wunenbur-
ger, pelo menos em três estratos dinâmicos, ou seja, três tipos de 
imagens que o autor trata na sua obra dedicada à Philosophie des 
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Images, 1997, p. 71-72: «– les images loin d’être des résidus per-
ceptifs passifs ou nocturnes, se présentent comme des représen-
tations dotées d’une identité de signification et d’une énergie de 
transformation. […] – ensuite les images, qui ne se laissent pas ré-
duire à de simples formes symboliques se lestent de significations 
matérielles au contact des substances cosmologiques [os quatro 
elementos  : terra, água, ar e fogo que constituem as chamadas 
« hormonas da imaginação »] qui leur servent de contenu […]; – en-
fin les images doivent leur puissance de créativité au sujet lui-mê-
me, qui les soutient et les active par l’ensemble de sa corporéité 
[…] ». Sobre este assunto, consulte-se também Gaston Bachelard, 
Poétique des Images, 2012, pp. 30-32.

14. Para Gaston Bachelard « Les images imaginées sont des subli-
mations des archétypes plutôt que des reproductions de la réalité » 
(1992a, p. 4).

15. Este tipo de cogito é o do sujeito sonhante que sempre guar-
da algum tipo de relação com a situação do ser pensante. O psi-
canalista filósofo, ao contrário do psicanalista freudiano, deveria 
dizer, acerca do modo do cogito: “‘Sonho, logo sou substância que 
sonha’ Os sonhos seriam então aquilo que se enraíza mais pro-
fundamente na substância sonhante. Os pensamentos, podem-se 
contradizê-los e, por conseguinte, apagá-los. Mas e os sonhos? Os 
sonhos da substância que sonha?” (1984, p. 127-128).

16. O sonho absoluto lança-nos no “universo do Nada” e pergunta-
-se se haverá “outros nadas além do lado do nosso ser”? Considera 
esta situação um “drama ontológico” (1984, p. 126) por toda a me-
mória ficar dissolvida num imenso nada, o que não deixa, natural-
mente, de ser sinistramente inquietante (1984, p. 126). 

17. A este respeito leiam-se, com proveito, as palavras de Bache-
lard, La poétique de la rêverie, p. 128-129.

18. A este respeito, Bachelard escreve que « En particulier, l’air ima-
ginaire est l’hormone qui nous fait grandir psychiquement » (2004, 
p. 19).
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19. As suas palavras são as seguintes: « La maladie ‘pédagogique’ 
principale de notre époque est la dispersion, l’inattention, l’impos-
sibilité où se trouvent les enfants et les adolescents de se fixer, car 
ils sont constamment requis par la multiplication des spectacles, 
spectacles du monde, spectacles médiatisés, spectacles de con-
sommation rapide » (JEAN, 1983, p. 188).

20. A este respeito, Georges Jean escreve: « Et puis nous sommes 
contre la pédagogie qui récuse le travail comme valeur et comme 
nécessité. Il faut avoir le courage de proclamer que la pédagogie 
passive et inerte n’existe pas et que ‘faire confiance en la vie uni-
quement’ conduit l’être humain à devenir la proie de toutes les alié-
nations » (1983, p. 190).

21. Leia-se Georges Jean. Bachelard, l’enfance et la pédagogie, 
especialmente a secção Contre le langage déjà appris, p. 158-163. 
Veja-se igualmente a obra de Olivier Reboul. Le langage de l’édu-
cation, 1984, p. 9 e 163). Sobre a natureza do discurso pedagógico, 
Olivier Reboul, 1984, p. 11-14.

22. Sobre a reforma do espírito, leia-se as três teses/axiomas enun-
ciadas por Michel Fabre (1995, p. 14-21) que estruturam o raciona-
lismo aberto de Bachelard onde La Philosophie du Non (1940), Le 
rationalisme appliqué (1949) e L’engagement rationaliste (1972) 
desempenham um papel importante.

23. A este respeito, pensamos nalgumas leituras e experiências 
caras ao ideário da “Educação Nova” filiada no pensamento rous-
seauista e neo-rousseauista (crítica antiautoritária), nomeadamen-
te a conhecida “Escola de Summerhill” (fundada em 1921) criada 
por A. S. Neill (1883-1973), entre outras experiências de orienta-
ção não-diretiva, antiautoritária e libertária (o caso das “comuni-
dades escolares” de Hamburgo a partir de 1919) (SCHMID, 1975; 
ULMANN, 1982. p. 96-100; PALACIOS, 1981, p. 183-211.

24. Orfeu foi um dos 50 heróis na expedição dos Argonautas, lide-
rado por Jasão, na busca do Velocino ou Tosão de Ouro.
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25. De acordo com Jean-Jacques Wunenburger « La valorisation 
de l’image chez Bachelard comprend certes l’expérience visuelle 
mais porte avant tout sur l’image verbalisée. […] Dans cette pers-
pective, l’image métaphorisante, comme toute image spontanée 
toute chargée d’affectivité et de désirs, vient perturber la pensée 
droite, objective, scientifique, […] » (2012, p. 104). Bachelard, a pro-
pósito da imaginação ascensional, escreve, em L’Air et les Songes, 
que « de toutes les métaphores, les métaphores de la hauteur, de 
l’élévation, de la profondeur, de l’abaissement, de la chute sont par 
excellence des métaphores axiomatiques » (2004, p. 17).

26. Veja-se a nota 15. A este tipo de imagens, Jung, e depois dele 
Bachelard, denomina de arquétipos suprapessoais e universais 
(imagens primordiais, arquetípicas), deverá sempre guardar na sua 
“memória como amplo e infinito santuário” (Santo Agostinho): Ba-
chelard segue globalmente a teoria dos arquétipos de Jung, ainda 
que por um curto período tenha privilegiado a análise freudiana 
(WUNENBURGER, 2012, p. 30-31).

27. Tecnicamente uma enseada designa uma reentrância aberta 
da costa em direção ao mar, geralmente limitada por dois promon-
tórios refere-se a um recorte da linha costeira, o qual forma uma 
pequena baía.
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Ensaio sobre  
as frustrações  
e as alegrias da prática  
investigativa1

Eliane Peres

Eu tenho uma imagem sem rosto e sem nome e eu tenho 
um nome sem rosto e sem imagem! Ambas de mulheres! 
Uma delas, sem nome e sem rosto, é negra, detenta, presa 
no Instituto Feminino de Readaptação Social, como era co-
nhecida a prisão de mulheres, criada no Rio Grande do Sul 
em 1936 e entregue à direção das irmãs do Bom Pastor. A fo-
tografia foi reproduzida em uma revista, em 1957, e a mulher, 
cabisbaixa, cobre o rosto com um dos braços e a legenda é  
O temor de ser fotografada.
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A outra, sem rosto e sem imagem, provavelmente negra, foi 
a primeira aluna matriculada no curso noturno da Biblioteca 
Pública Pelotense, em 1915, e cujo nome, bem como de sua 
mãe, foi registrado em um livro de matrículas: Julia Teixeira 
Costa, 12 anos, filha de Domingas Teixeira Costa2.

E isso é tudo! E nada mais! Ambas, rosto sem nome e nome 
sem rosto, me intrigam, me inquietam, me interpelam, me 
frustram... E o ensaio aqui apresentado também trata dis-
so: das frustrações da prática investigativa, daí seu título. Do 
dado não localizado, da história improvável de ser contada, 
das impossibilidades de narrar... Dos limites da pesquisa, 
dos limites do humano... Dos esquecimentos e dos esque-
cidos, das deslembranças, dos anônimos, dos mortos sem 
registro, dos sem registros em vida... Então, trata da vida e 
da morte...

O ensaio também explora uma dupla e difícil questão: o di-
lema de como narrar; ou seja, pergunta-se, incansavelmente 
e peremptoriamente: narrar a história de sujeitos coletivos 
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(os negros, as mulheres, os detentos, os excluídos, as profes-
soras, os estudantes, etc.) ou de sujeitos individuais (a Julia, 
a Domingas, a mulher negra detenta, sem nome)? Em ambos 
os casos, como fazê-lo? Por que fazê-lo? E principalmente: 
fazer a história de quem?

Durante a escrita deste ensaio, em junho de 2019, eu pes-
quisei no Google, brincando de buscar a totalidade do conhe-
cimento, quantas pessoas já viveram na Terra. A resposta foi: 
cento e seis bilhões, setecentos e dezesseis milhões, trezen-
tos e sessenta e sete mil, seiscentas e sessenta e nove pes-
soas (106 716 367 669)3. O cálculo é impreciso, complexo, 
com muitas variáveis e trata-se, obviamente, de um número 
aproximado. Mas é bonito de se ver como há centros de pes-
quisa ao redor do mundo e pesquisadoras e pesquisadores 
preocupados e ocupados com dados como esse. Eles nos 
fazem, no mínimo, pensar sobre os sentidos da vida, do uni-
verso, da finitude, do infinito... Dessa vida e de outras vidas... 
Da nossa... Das que estão sendo, das que serão e das que 
foram... Das que foram e por nós passaram, nossa ances-
tralidade, nossa história, nossa memória, nossos amigos, 
nossos colegas, nossos amores, e das quase cento e sete bi-
lhões de vidas que há muito já passaram, mas não passaram 
por nós... Que compromisso temos com isso? Nenhum?... É 
muita gente? São muitas histórias e muitas vidas? Trata-se 
de uma viagem ao infinito e além?

Reduzindo um pouco a escala e o tempo, sabemos que 
somos, hoje, aproximadamente oito bilhões de pessoas4 
vivendo no planeta Terra (tão devastado e descuidado!). 
Enquanto eu escrevia este ensaio, exatamente às 16 horas e 
42 minutos do dia 24 de junho, capturei no site Worldometers, 
Estatísticas Mundiais em Tempo Real, o registro de que 
79.954.345 pessoas, até aquela hora e dia, tinham nascido 
no mundo em 2019, 268.240 pessoas só naquele dia (em 
24/07/2019); ao mesmo tempo, considerando a mesma data 
e horário, 33.126.765 pessoas tinham morrido em 2019 e só 
naquele dia e até aquela hora haviam morrido 112.578 pes-
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soas... Neste exato momento esse número já aumento con-
sideravelmente! Quem somos nós afinal neste Universo? A 
pergunta é apenas provocativa, assim como são os dados e 
os números. As questões que se quer lançar são aparente-
mente – e apenas aparentemente - mais simples, mas são 
daquelas que inquietam, perturbam, incomodam, pelo me-
nos a mim, pesquisadora da história da educação e guardiã 
da memória de professores e professoras, alunos e alunas: 
quem, desses bilhões de pessoas, tem (e terá) a sua história 
contada, narrada, guardada, preservada? Quem será esqueci-
do, apagado para sempre da história? Quem não deixará ras-
tro algum? Quem será um rosto coberto pelas mãos e braços 
a ilustrar uma reportagem? Quem será um nome registrado 
em um livro de matrículas? Quem será uma foto guardada 
em um acervo escolar? Um nome em um caderno, em um li-
vro, em um bilhete? Quem nunca será sequer isso? Sabemos, 
como disse a poeta Elizandra Souza, referindo-se especifi-
camente às mulheres negras, que “a invisibilidade insiste em 
nos enterrar vivas em deslembranças”5. Assim, pergunta-se: 
quais têm sido as pessoas e os grupos historicamente des-
lembrados? Qual o compromisso da pesquisa educacional 
com essa questão?

Em outra perspectiva, outra poeta negra, Cristiane Sobral, 
em carta à Conceição Evaristo, diz, quase em forma de uma 
profecia: “[...] a Terra parece um planeta disposto a casti-
gar os seus habitantes com o decreto da solidão infinda” 
6. Quem vive e ficará para sempre em uma solidão infinda? 
Mas, Cristiane Sobral completa, de maneira esperançosa: 
“mas ninguém que tem o passado sob os seus pés está só” 7.  
O que é a pesquisa senão a possibilidade de ter o passado 
(na sua relação com o presente e com o futuro) aos nossos 
pés?

Entende-se que pesquisar é preciso também para que, como 
disse igualmente outra poeta negra, Jenyffer Nascimento, 
“não esqueçamos o que precisa ser lembrado e para cons-
truir o que não podemos esquecer”.
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Pesquisar, por exemplo, enfatizando as questões das mu-
lheres, como os exemplos inicialmente referidos, ou ques-
tionar sua ausência na história e nas memórias é uma 
possibilidade, como afirmou Elizandra Souza também em 
carta à Conceição Evaristo, de nós nos lembrarmos uma das 
outras, para não seremos esquecidas8. Como professoras, 
como pesquisadoras, como guardiãs de memórias, como 
mães, como filhas, como netas... como mulheres... quere-
mos nos lembrar uma das outras, para não sermos esque-
cidas. 

Ainda, pesquisar as experiências educativas de grupos mi-
noritários em uma perspectiva biográfica, por exemplo, repre-
senta também o entendimento de uma história sem heróis, 
contra a visão dominante, eurocêntrica, masculina e branca 
da história, contra uma perspectiva universal e abstrata da 
história e da memória. E como diz a grande intelectual femi-
nista Angela Davis: 

É fundamental resistir à representação da história 
como o trabalho de indivíduos heroicos, de maneira 
que pessoas reconheçam hoje sua potencial agência 
como parte de uma comunidade de luta sempre em 
expansão9.

Referindo as representações dominantes do movimento 
pela liberdade negra e a figura do próprio Martin Luther King, 
Angela Davis pergunta:

Como podemos agir contra a representação de agen-
tes da história como indivíduos poderosos, indivídu-
os poderosos do sexo masculino, a fim de revelar o 
papel desempenhado no movimento pela liberdade 
negra, por exemplo, por mulheres negras que eram 
trabalhadoras domésticas? (2018, p. 69). 
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Parafraseando Angela Davis pergunto, assustada com os 
tempos sombrios em que vivemos, com o desmonte da ci-
ência, da educação pública e da docência: Como podemos 
agir contra a representação de agentes da história como in-
divíduos poderosos, indivíduos poderosos do sexo masculi-
no, a fim de revelar o papel desempenhado por professoras e 
professores na história? Por mulheres? Pelas intelectuais ne-
gras? Pelas mulheres indígenas, faveladas, detentas e tantas 
outras deslembradas da história?

A pesquisa pode ser um exemplo de resistência nestes 
tempos e da possibilidade de outras histórias e de outras me-
mórias, não hegemônicas, não dominantes! E daí, também, 
que este ensaio poderia se intitular: Ensaio sobre as alegrias 
da prática investigativa! Afinal, como disse a escritora portu-
guesa Isabela Figueiredo (2015, p. 8), “à história cabe enfren-
tar esse grande óbice: ultrapassar os silêncios”.

Ultrapassemos, pois, os silêncios!
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Notas
1. Este ensaio foi escrito para ser lido oralmente por ocasião da 
abertura da Mostra Vida de Professoras, realizada pelas pesquisa-
doras e pesquisadores do centro de memória e pesquisa História 
da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares – Hisales, 
ligado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pe-
lotas (FaE/UFPel). A referida Mostra foi inaugurada durante o 2º 
Colóquio Internacional sobre Imaginário, Educação e (Auto)Biogra-
fias, o 6º Colóquio sobre Imaginário e Educação e o 1º Encontro 
Regional da Biograph Sul, eventos integrados e realizados conco-
mitantemente, cujo tema era “Pedagogia do Imaginário, Matrizes 
Oníricas de uma Escola Viva”. Tais eventos foram uma promoção 
do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Me-
mória – Gepiem. Ainda sobre os objetivos e os conteúdos da Mos-
tra, há outro capítulo acerca disso neste mesmo livro.

2. Livros de Matrícula dos Cursos Noturnos da Bibliotheca Publica 
Pelotense (BPP), Pelotas, 1915-1940.

3. https://super.abril.com.br/comportamento/quantas-pessoas-ja-
-viveram-no-planeta-terra.

4. Ver em https://www.worldometers.info/pt.

5. Carta de Elizandra Souza à Conceição Evaristo. In: Ocupação. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2017, s/p.

6. Carta de Cristiane Sobral à Conceição Evaristo. In: Ocupação. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2017, s/p.

7. Carta de Cristiane Sobral à Conceição Evaristo. In: Ocupação. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2017, s/p.

8. Carta de Elizandra Souza à Conceição Evaristo. In: Ocupação. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2017, s/p.

9. DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. São Paulo: Boi-
tempo, 2018, p. 19.

https://www.worldometers.info/pt/


Mostra “Vidas de Professoras”: 
contribuições à pesquisa  
no campo da profissão docente  
e dos estudos biográficos  
da/na docência
Chris de Azevedo Ramil
Eliane Peres
Vania Grim Thies

Introdução
O que é uma mostra, uma exposição que reúne objetos e 
documentos sob o título: “Vidas de Professoras”? Como se 
articulam ideia, forma e conteúdo? O que é possível apresen-
tar em uma mostra dessa natureza? Quais são seus objeti-
vos e intencionalidades? Por que fazer mostras como essa? 
Podem exposições desse tipo contribuir para as pesquisas 
acadêmicas? Essas perguntas, na sua totalidade, não serão 
respondidas neste texto. Contudo, elas serão tangenciadas e 
problematizadas, em especial na relação possível de se es-
tabelecer entre narrativa expográfica, memória, história e in-
vestigação acadêmica.

Assim, o presente capítulo tem como objetivo principal 
apresentar os propósitos, as intencionalidades e os itens ex-
postos na mostra “Vidas de Professoras”, realizada pelo cen-
tro de memória e pesquisa História da Alfabetização, Leitura, 
Escrita e dos Livros Escolares – Hisales, da Faculdade de 
Educação, da Universidade Federal de Pelotas e que foi inau-
gurada durante o 2º Colóquio Internacional sobre Imaginário, 
Educação e (Auto)Biografias, o 6º Colóquio sobre Imaginário 
e Educação e o 1º Encontro Regional da Biograph Sul. Tratam-
se de eventos integrados e realizados concomitantemente, 
cujo tema era “Pedagogia do Imaginário, Matrizes Oníricas 
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de uma Escola Viva”. Essa edição, realizada em agosto de 
2019 em Pelotas, na UFPel, foi uma promoção do Grupo de 
Estudos e Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória 
- Gepiem1. Os eventos reuniram importantes pesquisadores 
e pesquisadoras da área e consistiram em um momento de 
discussão, aprofundamento e partilhas de estudos do imagi-
nário e de pesquisas (auto)biográficas. Nesse contexto, fa-
vorável às reflexões das temáticas indicadas nos títulos dos 
eventos, a mostra “Vidas de Professoras” foi concebida e re-
alizada.

Enfatiza-se que o objetivo principal da mostra era oportu-
nizar aos participantes do evento o contato e o (re)conheci-
mento de alguns documentos salvaguardados pelo Hisales 
e contribuir com as reflexões sobre a guarda, a preservação 
e as possibilidades de estudos no campo da profissão do-
cente e dos estudos biográficos, com ênfase nas histórias, 
memórias e trajetórias de professoras. Se na realização e no 
decorrer do evento os trabalhos se propunham a discutir te-
órica e metodologicamente os estudos sobre Imaginário e 
autobiografias no campo educacional, a mostra procurou ser 
uma outra narrativa para mostrar, contar, problematizar e po-
tencializar o campo. Entendeu-se que o documento oficial, a 
imagem, o livro, o caderno, o objeto escolar, os jogos peda-
gógicos, entre outros, poderiam abordar a mesma temática 
sob outra perspectiva. Pelo olhar, pelos sentidos, pela lem-
brança, pela memória, pela curiosidade, pela novidade do ex-
posto, outras temáticas de pesquisa e/ou outras abordagens 
poderiam ser suscitadas. Apostou-se, então, nisso. E a mos-
tra tomou forma.

Destaca-se, primeiramente, que o Hisales, promotor da 
mostra, é um centro de memória e pesquisa e constitui-se 
como um arquivo especializado, cujo foco principal é a histó-
ria da escolarização primária, com ênfase na história da alfa-
betização, da leitura, da escrita e dos livros escolares, como 
indica o nome do referido centro. Desenvolve atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão.
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Desde a criação do Hisales, em 2006, e através do desen-
volvimento do trabalho de guarda e manutenção da história 
e da memória da escola primária, a compreensão sempre foi 
a do “arquivo como bem cultural público, como patrimônio 
do país, como lugar de memória coletiva, e essa última, por 
sua vez, também entendida como patrimônio da humanida-
de” (PERES, 2019, p. 20). A investigação acadêmica que dis-
so resulta é, também, uma das importantes contribuições do 
Hisales.

O referido centro conta, atualmente, com seis acervos prin-
cipais: 1) cadernos de alunos; 2) cadernos de planejamento 
(diários de classe) de professoras; 3) livros para ensino da lei-
tura e da escrita nacionais e estrangeiros; 4) livros didáticos 
produzidos no Rio Grande do Sul; 5) materiais didático-peda-
gógicos; 6) escritas pessoais e familiares. Além desses acer-
vos, há ainda outros materiais, com características diversas, 
em acervos complementares, tais como manuais pedagó-
gicos, livros didáticos de disciplinas variadas, livros de lite-
ratura, redações, folhas de atividades escolares, desenhos 
infantis, revistas pedagógicas e infantis, legislação e docu-
mentos oficiais de escolas e de professoras etc.

A sala que abriga o Hisales conta, ainda, com dois espa-
ços expográficos: em um deles há uma representação per-
manente de uma sala de aula com carteiras, quadro-negro 
e demais materiais escolares (sineta, ardósia, palmatória, 
cartazes, mapas etc.) e, além desse, no outro espaço são re-
alizadas exposições temporárias, que abordam temáticas 
variadas, escolhidas por focos temáticos em parceria com 
eventos e/ou por interesse do próprio grupo de integrantes 
do Hisales em dar visibilidade a determinados tópicos e/ou 
fontes documentais. 

Nesse sentido, seguindo a proposta de fomentar as par-
cerias institucionais e interinstitucionais, através de pes-
quisas, projetos e eventos com os quais o Hisales possa 
contribuir com a grande diversidade de materiais salvaguar-
dados nos acervos supracitados, através de ações de exten-
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são, de pesquisa e de ensino, surgiu então a mostra “Vida 
de Professoras”, cujo objetivo principal era expor itens dos 
acervos que expressassem as histórias, as memórias, o tra-
balho, a formação, enfim, a vida de professores e professo-
ras, em seu sentido mais amplo: na inter-relação do público 
e do privado, enfatizando as professoras – no feminino, es-
pecialmente pela caracterização do magistério primário - e 
suas atividades docentes, buscando-se ir além do que elas 
faziam e fazem em sala de aula, procurando valorizar, sobre-
maneira, materiais que também são representativos de dife-
rentes trajetórias profissionais, tais como documentos, livros 
didáticos, revistas e impressos pedagógicos, cadernos de 
planejamento, planos de aula, materiais didático-pedagógi-
cos, objetos, fotografias, entre outros. 

Considerando que os eventos referidos, 2º Colóquio 
Internacional sobre Imaginário, Educação e (Auto)Biografias, 
6º Colóquio sobre Imaginário e Educação, 1º Encontro 
Regional da Biograph Sul, reuniram um seleto grupo de pes-
quisadores e pesquisadoras das temáticas em pauta, con-
siderou-se que a mostra seria um momento ímpar para que 
os participantes pudessem conhecer o material disponível 
no Hisales para pesquisa pública. Portanto, um dos objetivos 
era também divulgar alguns elementos representativos dos 
diversos acervos e fomentar o debate em torno das possibi-
lidades da investigação no campo da história da profissão e 
do trabalho docente, das memórias da escola e da escolari-
zação e das biografias, em especial os estudos biográficos 
de professoras, como enfatizou-se.

Para mostrar diferentes aspectos da vida docente foram 
definidos, assim, alguns temas levando-se em consideração 
a disponibilidade de materiais representativos nos acervos 
do Hisales e que mereceriam visibilidade, por sua importân-
cia, especialidade e peculiaridade. Com isso, após uma etapa 
prévia de discussão dos temas, análise e seleção dos pos-
síveis elementos que contemplariam os aspectos pretendi-
dos, foi feita uma triagem e definiu-se, enfim, o agrupamento 
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de elementos em nove principais temáticas, organizados em 
oito expositores, de tamanhos e formatos variados, reunidos 
no espaço de exposições temporárias, na sede do centro, 
conforme mostram as imagens na Figura 1, a seguir.

Na sequência, são apresentados e caracterizados os con-
teúdos temáticos, no total de nove, de acordo com suas espe-
cificidades e intencionalidades junto ao conjunto da mostra. 
Cabe registrar, ainda, que não existia uma sequência de orga-
nização, por conteúdo ou por ordem cronológica, para con-
duzir o visitante à compreensão da intencionalidade e teor 
de cada um, o que permitia que as pessoas circulassem livre-
mente entre os distintos módulos, de acordo com os seus in-
teresses. Cada expositor continha um descritor identificando 
a temática nele abordada.

A seguir, apresenta-se os temas/conteúdos escolhidos 
para comporem a mostra.
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Um conteúdo relevante na compreensão  
da profissão docente: a Escola Normal
Conforme Villela (2000, p. 101), o processo de instituciona-
lização da formação docente no Brasil teve início no século 
XIX, por volta dos anos de 1830 e 1840, com o surgimento 
das primeiras escolas normais provinciais. Embora, como 
enfatiza a autora, em um ritmo de avanços e retrocessos, as 
escolas normais desde então têm sido um importante lócus 
de formação docente. Reconhecendo, portanto, a importân-
cia das escolas normais na história da Educação brasileira e 
considerando os importantes materiais salvaguardados no 
Hisales, optou-se em expor alguns itens na referida mostra.

Assim, nesse módulo constavam materiais de formação 
docente, desde o século XIX, com ênfase em materiais da 
Região Sul do Rio Grande do Sul (característica dos acervos 
do Hisales), dando destaque às escolas normais e sua im-
portante participação nesse processo, exemplificando tam-
bém a continuidade até os dias de hoje, com os cursos de 
Magistério. 

Entre os objetos expostos estavam carteirinhas do curso 
normal, diplomas, pins/bottons dessas escolas de formação, 
reportagens, fotografias de turmas de normalistas, livros e 
cadernos de normalistas, entre outros. A Figura 2, a seguir, 
mostra o referido expositor.
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Enfatiza-se que as possibilidades de pesquisa com esses 
materiais, sob diferentes abordagens e quadros teóricos, são 
bastante promissoras. Desde o ensino das disciplinas de for-
mação docente, passando pelas estratégias de ensino, traje-
tórias profissionais, histórias e memórias das escolas, entre 
outros aspectos que são possíveis de serem analisados. 
Como afirmou-se, expor esses documentos também tinha 
como propósito fomentar o debate e contribuir com as pos-
sibilidades investigativas no campo educacional.

Os direitos e os deveres da profissão docente:  
vencimentos, estatutos e leis
Nesse módulo, podiam ser conferidos registros manuscritos 
de vencimentos recebidos nos anos de 1945, 1946 e 1947, 
carteiras de trabalho, bem como legislações e leis do magis-
tério. Esse material possibilita analisar, por exemplo, critérios 
de seleção para o exercício do magistério e de nomeação, 
vencimentos, diferenças salariais, planos de carreira, tempo 
e condições de docência, entre muitos outros aspectos. 
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Sabe-se que contratos de trabalho, folhas e recibos de 
pagamento, entre outros documentos que indicam as con-
dições de trabalho e de exercício da docência, não são fá-
ceis de serem encontrados. Trata-se, portanto, de um rico 
conjunto documental que pode contribuir sobremaneira nos 
estudos sobre a história da profissão docente. Na Figura 3 
podem ser vistos alguns dos materiais expostos.

Materiais didático-pedagógicos produzidos  
por professoras

Com esse conteúdo da mostra, pretendia-se valorizar os 
esforços empreendidos pelas professoras no exercício da 
docência, o trabalho intelectual e manual e a dedicação de 
muitas horas extras, fora da sala de aula, em planejar, produ-
zir e confeccionar materiais pedagógicos, em especial jogos 
para uso com os alunos. 

Nesse caso, foram reunidos exemplos de materiais criados 
por duas irmãs professoras, Olinda Elizabeth Dickel Werhli e 
Iria Anni Dickel Freitas, que foram utilizados, em sua maio-
ria, em escolas multisseriadas da zona rural, no interior dos 
municípios de Pelotas e de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 
entre os anos de 1980 até os dias atuais. 
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Nota-se, entre outras coisas, a criatividade e o aproveita-
mento constante de outros materiais para a produção des-
ses recursos didático-pedagógicos como, por exemplo, 
tampinhas, latas, caixas, papéis, ou seja, todo tipo de “suca-
ta” virava, nas mãos das professoras, material didático pe-
dagógico para o ensino da Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciência, Estudos Sociais, Educação Física e outras áreas do 
conhecimento e dos conteúdos escolares. 

Entre outros, o objetivo da temática era suscitar o debate 
e a necessidade de pesquisas que abordem a profissão do-
cente como ato criativo e criador; as professoras não como 
meras reprodutoras de ideias, tendências e estratégias peda-
gógicas concebidas fora do espaço escolar, mas elas mes-
mas como criadoras de propostas e projetos pedagógicos 
altamente criativos, inventivos e eficientes no processo de 
ensino. A Figura 4 contém uma imagem do referido expositor. 

Além dos materiais organizados nos expositores, foram 
incluídos na mostra outros exemplos significativos de ma-
teriais didático-pedagógicos produzidos por professoras e 
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expostos nas paredes do ambiente, tais como: um alfabetá-
rio (suporte utilizado para ensinar e fixar as letras) e um flane-
lógrafo (recurso artesanal que servia como mural para expor 
figuras e palavras na sala de aula).

Destaca-se que o trabalho de criação, artesanal e intelectu-
al, das professoras é, por vezes, uma parte invisibilizada da 
docência. Sabe-se que as professoras criam, recriam, inven-
tam e reinventam o ensino cotidianamente na sala de aula. 
Contudo, isso, muitas vezes, parece “coisa menor” ou “me-
nos importante”, especialmente em pesquisas acadêmicas. 
Assim sendo, o propósito, ao expor materiais dessa natureza, 
bem como fazer sua salvaguarda, é destacar quão promissor 
e importante é, no esforço de compreender a docência, estu-
dar e analisar essa produção feita ao longo da história pelas 
professoras.

A cultura material escolar, importante campo de pesqui-
sa na história da educação, é devedora, ainda, de estudos 
desses materiais. Afirma-se, assim, o caráter intelectual, ar-
tesanal, inventivo e criativo das professoras. Os referidos ma-
teriais podem ser conferidos na Figura 5, a seguir.
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Ainda em relação aos materiais expostos além daqueles 
reunidos nos expositores e paredes, deu-se destaque tam-
bém ao hectógrafo2, um suporte tecnológico confeccionado 
e utilizado pelas professoras anteriormente ao uso alargado 
do mimeógrafo, para reproduzir “folhinhas” de desenhos e 
atividades dadas em sala de aula às crianças.

A confecção do hectógrafo e seu uso pode ser compreen-
dido pelas palavras de uma docente entrevistada ainda nos 
anos de 1990, e reproduzida na tese de doutorado de Peres 
(2000):

[...] Era uma massa gelatinosa, dura e transparente, 
colocada sobre o fundo de uma forma de folha de 
flandres tamanho ofício. Comprava-se tinta hecto-
gráfica, pena hectográfica e papel hectográfico na 
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livraria. Então, naquele papel gessado, branco e mui-
to liso, escreviam-se os exercícios da prova. Textos, 
problemas, etc. Todo cuidado era pouco. Errou, azar! 
Tudo perdido. Não havia como apagar. Só recortando 
aquele pedacinho de palavra com gilete. E olhe lá! Se 
errasse, a tinta roxa e meio florescente se espalhava 
e inutilizava todo o resto. Mas se tivéssemos sorte e 
chegássemos ao fim da folha, o trabalho ficava ótimo. 
Pára aí! Ainda não terminou. O difícil era colocar pare-
lhinha, sem enrugar, a folha escrita sobre a gelatina. 
Alisava-se bem fazendo uma leve pressão com a mão 
espalmada. Levantava-se a pontinha para espiar. Se 
as letras já tivessem passado para a massa, tirava-se 
rápida e cuidadosamente a matriz. Então era tirar as 
cópias (30, no máximo!), com muita delicadeza. Até 
aí, tudo bem? Não! O pior estava por vir: a limpeza!!! 
O trabalho precisava ser feito em casa com o auxílio 
da duchinha do chuveiro. Assim que as cópias fos-
sem tiradas, a limpeza deveria ser feita em seguida. 
Água morna, corrente, passando rapidamente pela 
extensão da forma, sem parar com a mão num deter-
minado ponto, do contrário ficava um buraco na hora. 
Se, por qualquer motivo, não fizéssemos a limpeza na 
hora, as letras iam entrando e ficavam perpetuadas 
como fósseis no interior da massa; e aí... só fazendo 
outra nova!” (Relato de D. Dilva, professora aposen-
tada, coletado em 1997, In: PERES, 2000, p. 273-274).

A Figura 6, a seguir, é demonstrativa do hectógrafo presen-
te na mostra, juntamente com o banner explicativo com a re-
ceita da massa à gelatina.
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Impressos pedagógicos: uma forma de estudo,  
orientação e comunicação às professoras
Há muito se sabe que a formação docente é um processo 
amplo, diverso e plural, que passa pela autoformação, pelos 
modelos de docência e experiências escolares vividos pe-
las profissionais ao longo da vida, pela troca entre pares, pe-
los saberes construídos na prática, pelos estudos, leituras e 
reflexões feitas individual e coletivamente. Por isso, consi-
derou-se importante destacar alguns dos impressos peda-
gógicos que circulavam nas escolas e que costumavam ser 
utilizados pelas professoras para atualização, estudos e pre-
paração das aulas, tanto aqueles oficiais com comunicações 
provenientes de órgãos do governo, como aqueles que ser-
viam de referência e orientação de conteúdo para planeja-
mento de atividades docentes. 
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Assim, um dos expositores (Figura 7) mostrava alguns 
materiais do tipo, tais como um exemplar do Jornal da 
Alfabetizadora, dos anos de 1990 e, também, uma edição da 
Revista do Ensino/RS, publicação muito conhecida e utilizada 
pelas professoras gaúchas, especialmente entre os anos de 
1940 e 1970 (BASTOS, 2005).

Planejamentos: uma parte importante  
da “cultura empírica docente”
Planejar - tanto as ações escolares quanto as ações do en-
sino, almejando as aprendizagens discentes em sala de aula 
- são próprias da profissão docente. Compreender ações, 
ideários, práticas, estratégias de ensino, no que tange à his-
tória da profissão docente, significa, necessariamente, reu-
nir e analisar cuidadosamente planejamentos escolares e de 
aula das professoras, uma vez que são reveladores das inten-
cionalidades pedagógicas, ações e estratégias didáticas das 
docentes. Com essa compreensão é que o Hisales tem feito 
a salvaguarda de cadernos manuscritos, pastas e folhas, ma-
nuscritas, datilografadas e, mais recentemente, digitadas, de 

Fi
gu

ra
 7

: E
xp

os
ito

r t
em

át
ic

o 
 

so
br

e 
os

 im
pr

es
so

s 
pe

da
gó

gi
co

s.
 

Fo
nt

e:
 A

ce
rv

o 
H

is
al

es
, s

et
. 2

01
9.



12
2

planejamento de professoras. Trata-se de um dos mais im-
portantes acervos do Hisales e que contribuem para contar a 
história da escola, da sala de aula, do currículo e, como afir-
mou-se, da ação cotidiana das professoras.

Assim, em um dos expositores foram reunidos exemplares 
de um dos principais acervos do Hisales, o de cadernos de 
planejamento, ou também chamados no Rio Grande do Sul 
de Diários ou Diários de Classe, de professoras, de diversas 
épocas. Tais documentos permitem analisar os registros, as 
atividades cotidianas, os métodos, os conteúdos, as estraté-
gias didático-pedagógicas previstas pelas professoras para 
compreender mais e melhor o trabalho cotidiano em sala de 
aula, entre muitos outros aspectos da docência.

Os cadernos exibem uma produção bastante variada de 
técnicas no encapamento, na escrita do conteúdo, na esco-
lha do tipo de suporte, no formato de encadernação, na ma-
terialidade, etc., mostrando o empenho dessas profissionais 
em tais tarefas, além de revelar os conteúdos, as matérias, 
os exercícios e as atividades de ensino, como destacou-se.

Escolano Benito (2017), ao discorrer sobre o conceito de 
cultura escolar, apresenta as suas dimensões empíricas, dis-
cursivas e normativas. Nesse sentido, através dos referidos 
materiais expostos, contribui-se para a valorização da cultu-
ra empírica da escola que, conforme o autor citado, “se refe-
riria ao âmbito da experiência e se constituiria do conjunto 
de ações que os docentes criaram ou adaptaram para regu-
lar o ensino e a aprendizagem” (idem, p. 120). Ainda segundo 
Escolano (idem, p. 120), “os objetos materiais, integrados nas 
estratégias empíricas do trabalho escolar de alunos e profes-
sores, são um reflexo funcional e simbólico das formas de 
entender e governar a prática”. Os cadernos de planejamento 
das professoras são exemplos dessa experiência constituí-
da nas ações docentes criadas e adaptadas para o ensino e 
para a aprendizagem.

Também havia, junto aos planejamentos, um exemplar de 
caderno de chamadas de alunos, cujo modelo está em de-
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suso atualmente em razão das novas tecnologias. Juntos, 
caderno de planejamento e cadernos de chamada, compu-
nham um dos mais importantes registros diários das ativi-
dades de ensino no exercício da docência. Reconhecê-los 
como importantes e reveladores de possibilidades de pes-
quisa foi um dos objetivos de incluí-los na mostra. A seguir, a 
imagem que mostra esse material, na Figura 8.

Fotografias de professoras/salas de aula:  
registros do contexto escolar através de imagens
Em expositores divididos em dois módulos (Figura 9), deu-se 
ênfase às imagens fotográficas do contexto escolar, mos-
trando professoras e alunos, em diferentes localidades e va-
riados períodos históricos, em ambientes escolares diversos.

As fotografias também revelam características e mode-
los de escola, através da arquitetura e espaços, mobiliários, 
utensílios, uniformes, posturas e comportamento de profes-
soras e alunos, etc. Além disso, nota-se que a maioria delas 
foi preparada para o devido registro, com os participantes 
posando para tal, enquanto apenas três das 24 fotografias 
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foram registradas durante as atividades escolares, “informal-
mente”, identificando-se também a diversidade de tecnolo-
gias fotográficas, tradições e culturas escolares.

Em razão das características desse conjunto documental 
do Hisales, foram incluídas fotografias de outros países, tais 
como Uruguai, Estados Unidos e Alemanha. Em relação às 
brasileiras, havia registros de várias cidades do Rio Grande 
do Sul, de instituições públicas e privadas.

Vale destacar, ainda, a presença de duas fotografias de 
uma mesma professora negra. Tal destaque é feito para cha-
mar a atenção das possibilidades e da ainda urgente necessi-
dade em abordar, no campo da pesquisa sobre docência, as 
questões étnico-raciais.

Livros didáticos produzidos por professoras gaúchas  
e livros de memórias, biografias e autobiografias  
de docentes na literatura
Na mostra “Vidas de Professoras” foram expostos livros, di-
vididos em duas partes, de acordo com o conteúdo e função. 
Em uma parte, foram expostos livros didáticos, pela temática 
“Livros Didáticos: a produção editorial de professoras gaú-
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chas”. Na outra parte, encontravam-se aqueles com a temáti-
ca “Livros de Memórias, Biografias, Autobiografias: a carreira 
docente na literatura”, um conjunto documental salvaguarda-
do no Hisales.

O destaque dado aos livros didáticos, que integram um dos 
principais acervos do Hisales, refere-se à importância que 
deve ser dada ao fato de que várias professoras gaúchas, es-
pecialmente entre os anos de 1940 e 1980 (período de atu-
ação do Centro de Pesquisas e Orientação Educacional da 
Secretaria de Educação e Cultura do RS – CPOE-SEC/RS3), te-
rem também se dedicado à produção de muitas obras didáti-
cas, para uso em sala de aula, publicadas por editoras como 
Globo, Tabajara, Selbach, FTD, Tomatis e Editora do Brasil, 
sendo reconhecidas inclusive nacionalmente (RAMIL, 2018).

Isso revela, entre outros aspectos, que havia um proces-
so de “profissionalização na/da produção didática” (PERES, 
2006), demostrando que havia, no caso da docência, reco-
nhecimento e status diferenciado às professoras que, no 
período supracitado, eram as autoras de livros didáticos, por-
tanto aquelas que também “pensavam” e organizavam, na 
produção didática, as disciplinas, os conteúdos, os saberes 
pedagógicos. Em razão disso, associada à docência, tem se 
caracterizado essas mulheres-professoras gaúchas como 
intelectuais do ensino (PERES & RAMIL, 2018).

Na mostra, foram exibidos exemplos de obras bastante co-
nhecidas por gerações de professoras e alunos das escolas 
do Rio Grande do Sul, tais como Nossa Terra Nossa Gente, 
Cartilha do Guri, Sarita e seus amiguinhos, Estrada Iluminada, 
entre outros. Com isso, ali estavam representados os traba-
lhos de professoras autoras consideradas renomadas no pe-
ríodo por suas publicações, como, por exemplo, Nelly Cunha, 
Teresa Palmini Fabretti, Cecy Cordeiro Thofehrn, Jandira 
Cardias Szechir, Rosa M. Ruschel, Flávia E. Braun, Maria 
de Lourdes Gastal e Gilda de Freitas Tomatis, entre outras 
(PERES; RAMIL, 2018).
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Em relação aos demais livros expostos, a proposta era 
mostrar que é possível encontrar, pelas obras de literatura 
em geral, aquelas que se dedicam às memórias, às biogra-
fias e às autobiografias de professoras e professores, cola-
borando, dessa forma, para dar visibilidade e tornar públicas 
as trajetórias e as experiências docentes. Nesse montante 
havia obras tanto brasileiras quanto estrangeiras. Entre as 
nacionais estavam, por exemplo, livros como Os meus roma-
nos - alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil, de 
Ina Von Binzer; Memórias de um professor rural, de Roberto 
Stertz Filho; Adriana (Vida de uma Professora), de Aglae Lima 
de Oliveira; Minha vida de menina — Diário de Helena Morley, 
da própria, entre outros. Em relação aos estrangeiros, entre 
outros, expomos A vida dum professor primário, de Joaquim 
Dória; Diário de um professor (um ano em Pietralata), de 
Albino Bernardini; Mi vida de ciudadano y maestro — memó-
rias de Ramón Indalecio Cardozo, do próprio, além de outras 
publicações francesas e inglesas, por exemplo. Esses mate-
riais estavam assim dispostos, como se pode ver na imagem 
a seguir:
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Uma vida em papéis: da formação à aposentadoria – a 
trajetória da professora Ruth Menezes Karam
Compartilhar registros da vida profissional de uma única pro-
fessora também foi possível. O objetivo de reservar um lugar 
na mostra para expor a vida de uma docente teve dois objeti-
vos principais: primeiro, para destacar a importância da guar-
da e da preservação de documentos dessa natureza. Simone 
Karam, filha de Ruth, guardou cuidadosamente, após o fale-
cimento da mãe, “toda sua vida profissional”, possibilitando 
conferir aos muitos papéis amarelados pelo tempo um status 
de importantes documentos acerca da vida das professoras 
e da história da profissão. São contratos, portarias de nome-
ação, fotografias, carteira, cartas, documentos oficiais, entre 
muitos outros, que exemplificam significativamente como 
um conjunto de papéis, que associam dados tanto da vida 
pessoal quanto da vida profissional, pode revelar uma trajetó-
ria docente, desde a formação à aposentadoria de uma mes-
ma professora.

A segunda razão foi demostrar a possibilidade e a impor-
tância de estudos sobre trajetórias e biografias de professo-
ras. Ruth Nascimento de Menezes (que após o casamento 
passou a assinar Ruth de Menezes Karam) fez sua formação 
inicial no Colégio Espírito Santo, em Bagé, no Rio Grande do 
Sul, tendo concluído o curso normal em 1943. Após, e de-
pois de atuar um breve tempo como professora primária, ru-
mou à capital gaúcha, Porto Alegre, onde frequentou o Curso 
Normal de Educação Física, na Escola Superior de Educação 
Física, formando-se em 1948. Se estudar na capital na dé-
cada de 1940 já foi um feito para essa professora do inte-
rior do estado, ser contemplada com uma bolsa de estudos 
para o curso de aperfeiçoamento na Escola Nacional de 
Educação Física e Desportos, no Rio de Janeiro, foi um feito 
ainda maior. Em 1958, a professora passou um ano na cida-
de, especializando-se na área. Foi uma das primeiras profis-
sionais desse ramo no estado gaúcho. Ressalta-se que os 
muitos documentos guardados de sua trajetória profissional 
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indicam a importância e o pioneirismo da realização desse 
curso pela professora. 

Além disso, realizou inúmeros cursos de aperfeiçoamento, 
e quase ao final da carreira docente, em 1966, licenciou-se 
em Pedagogia pela Faculdade Católica de Filosofia, Ciência e 
Letras de Bagé (da Universidade Católica de Pelotas).

Como professora primária, Ruth iniciou suas atividades do-
centes em 1944, sendo nomeada para assumir suas funções 
no Grupo Educacional Assis Brasil, no 1º distrito do município 
de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Posteriormente, 
como professora de Educação Física e orientadora educacio-
nal na área, atuou em diversas escolas e cidades da Região 
Sul do estado como, por exemplo, Pelotas, Capão do Leão e 
Bagé, onde aposentou-se em 1967.

Destaca-se que sua história, como a de muitas outras pro-
fessoras, merecem estudos aprofundados. O pioneirismo de 
mulheres como a professora Ruth de Menezes Karam, por 
exemplo, não pode mais passar desapercebido pelas pesqui-
sas acadêmicas, especialmente aquelas que se ocupam da 
história da profissão docente e aos estudos biográficos em 
educação.

A Figura 11, a seguir, reproduz o expositor com alguns pou-
cos dos muitos documentos salvaguardados da professora.
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Considerações finais
Uma mostra é, antes de tudo, uma narrativa sobre determina-
do assunto, tema, grupo, tempo, espaço ou acontecimento. 
Ao propor uma exposição denominada - intencionalmente no 
feminino – de “Vidas de Professoras”, muitos desafios es-
tavam postos. Primeiro, aquele imposto pelo limite do pró-
prio arquivo, ou seja, era necessário trabalhar com aquilo que 
estava disponível no centro de memória e pesquisa Hisales. 
Ressalta-se que se trata de um arquivo em construção há 
mais de 10 anos e realizado por meio de doações de esco-
las, instituições, famílias e sujeitos, tendo, também, portan-
to, um caráter arbitrário, embora intencional e com suportes 
teóricos e metodológicos dos responsáveis e integrantes do 
centro4.

O segundo desafio era construir uma narrativa da docência 
que expressasse aspectos importantes da vida e das ativi-
dades profissionais das professoras. Optar, assim, pelos do-
cumentos de escolas normais, por documentos oficiais do 
tipo folhas de vencimentos, recibos, estatutos, leis, por im-
pressos pedagógicos, por materiais didático-pedagógicos, 
cartas, fotografias, livros, cadernos, entre outros, não foi por 
acaso. A ideia, resumida no seu título “Vidas de Professoras”, 
a forma e os conteúdos da mostra foram propositalmente 
pensados e organizados para produzir sentidos diversos e 
diferenciados aos visitantes, além disso seu propósito maior 
no contexto em que foi feita era efetivamente contribuir com 
as pesquisas no campo da profissão docente e dos estudos 
biográficos da/na docência.

Para finalizar, destaca-se que esse conjunto documental, 
disponível para pesquisa pública no Hisales, revela aspectos 
das (muitas) vidas das professoras: profissionais, mulheres, 
cidadãs, que em outros épocas e outros contextos constru-
íram a história da docência e da escola brasileira. Guardar 
suas memórias, em documentos, fotografias, objetos etc. e 
produzir conhecimento científico com e partir disso não é 
apenas uma tarefa acadêmica, mas sim, especialmente no 
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contexto atual de desvalorização da docência, da educação 
e da escola, em especial a pública, um compromisso social e 
um imperativo político de nossa geração!
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Notas
1. Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Lúcia Peres e vinculado à Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal de Pelotas. Mais informa-
ções sobre o Gepiem no site: https://wp.ufpel.edu.br/gepiem.

2. O modelo exposto foi confeccionado pela então mestranda do 
PPGE/FaE/UFPel, Joseane Cruz Monks, durante seu processo de 
pesquisa para a Dissertação, que versava sobre as “folhinhas” 
encontradas nos cadernos escolares de crianças (exemplares do 
acervo do Hisales). Trata-se de um achado bastante significativo 
para a história da cultura material escolar e revela, entre outras 
coisas, o trabalho exaustivo das professoras ao reproduzirem os 
conteúdos das aulas em folhas, uma a uma, através da montagem 
da base, dos ingredientes e do esforço manual empreendido na 
execução das cópias. O hectógrafo tem despertado grande inte-
resse dos visitantes desde sua inclusão na exposição permanente 
do Hisales. Para saber mais sobre isso, ver Monks (2019).

3. O Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE), vincu-
lado à Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande 
do Sul (SEC-RS), foi criado em 1943 e encerrado em 1972. Desem-
penhando um papel fundamental no ensino primário gaúcho, foi o 
órgão responsável pelo fomento da produção didática no estado, a 
partir dos anos 1940. Entre suas ações no campo educacional es-
tavam a de controlar, orientar, fiscalizar e determinar projetos e prá-
ticas pedagógicas para a escola primária, influenciando também 
na produção de livros didáticos, em geral, e dos livros destinados 
ao ensino da leitura e da escrita (PERES, 2003; RAMIL, 2018).

4. Para saber mais, ver Peres (2019).
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O sujeito entre o múltiplo  
e o provisório: 
epopeias existenciais
Júlia Guimarães Neves
Lourdes Maria Bragagnolo Frison (in memoriam)

 

Prévias palavras 
A oportunidade de escrita de um capítulo de livro, compar-
tilhado com estimados amigos que também nos brindam 
com seus textos, é especial e desafiadora. Especial porque 
aqui, neste livro, a especificidade de cada artigo contém ele-
mentos que se mostram para além da razão calculista e dos 
excessos metódicos da tradição acadêmica, o que faz des-
ta obra coletiva mais do que um produto intelectual, mas o 
anúncio conjunto de outras possiblidades formativas. E de-
safiadora, ao mesmo tempo, por três motivos: primeiro, por-
que neste livro estamos entre pesquisadores de destaque e 
com uma longa trajetória no campo da pesquisa (auto)bio-
gráfica, educacional e sobre o imaginário; segundo, porque 
tomamos como ponto de partida para a escrita deste capítu-
lo a homenagem feita à história de vida da professora Maria 
Helena Menna Barreto Abrahão, o que nos orgulha e tanto 
nos alegra; terceiro, porque anunciamos o pressuposto de 
que a singularidade de uma existência pode ser compreendi-
da como epopeia existencial, elemento conceitual que, como 
pretendemos mostrar, nos é comum a todos. 

Por estas razões, nosso artigo transitará entre o reconheci-
mento do desafio mencionado e a tentativa de esboçarmos 
um ensaio teórico-conceitual que contribua, de algum modo, 
com as reflexões próprias da pesquisa (auto)biográfica, dado 
que este é o nosso objetivo: contribuir com o debate acer-
ca da dimensão (auto)biográfica no campo da educação. 
A estratégia metodológica pela qual optamos investir nesse 
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propósito percorrerá o caminho da construção conceitual a 
partir de elementos previamente definidos pelos teóricos da 
pesquisa (auto)biográfica, de modo a repensarmos o campo 
em tese. 

Além destas Prévias palavras, nosso artigo está dividi-
do em mais quatro partes: primeira, Da narrativa à carta, da 
carta à narrativa, momento em que compartilhamos a carta 
em homenagem à professora Maria Helena Menna Barreto 
Abrahão e iniciamos as reflexões deste ensaio; segunda, A 
vida como epopeia existencial, espaço dedicado a aproxima-
ções com o conceito homônimo ao qual nos propomos a es-
boçar; terceira, O modo mítico de ser sujeito no mundo: as 
multiplicidades do si-mesmo, que pretendeu a conjunção en-
tre a reflexão sobre a mitologia, o tempo e a narrativa de si; 
quarta, Palavras finais, momento de encerramento do ensaio. 

 
Da narrativa à carta, da carta à narrativa 
Na intenção de refletirmos sobre o fenômeno (auto)formati-
vo de historicizar os acontecimentos de uma vida, temática 
que perpassa todo este capítulo, iniciamos esta escrita fa-
lando de uma vida apresentada na forma de história a cole-
gas, amigos e alunos, admiradores de Maria Helena Menna 
Barreto Abrahão, autora desta história de vida. 

A vida narrada fez-se história em retratos, fotos e regis-
tros que, ao remeterem a momentos singulares de uma 
existência, foram apresentados pela ocasião do II Colóquio 
Internacional sobre Imaginário, Educação e (Auto)Biografias; 
VI Colóquio sobre Imaginário e Educação; I Encontro Regional 
da Biograph Sul: Pedagogia do Imaginário – Matrizes Oníricas 
de uma Escola Viva, acontecido em agosto do ano de 2019, 
na Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. 

A história que foi partilhada, da mulher-professora-pesqui-
sadora Maria Helena, é uma das possibilidades entre tantas 
outras histórias que poderiam ser contadas a partir de uma 
mesma vida, sempre originalmente singularizada. Juntos 
desta possibilidade, partilhada com tantas pessoas que a 
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assistiram, participantes do evento em questão, construí-
mos uma carta na intenção de homenagearmos esta a quem 
tanto e tantos admiram. Pedimos, então, permissão ao lei-
tor para apresentarmos as linhas que compõem esta mensa-
gem, linhas estas que foram lidas para ela e para todos que 
daquele momento compartiam:

 
Para a manhã de hoje, escolhemos escrever uma carta. 
Sim, uma carta! Que se destina a alguém. Que expressa  
o que sentimos vontade de dizer. Uma carta na qual  
imprimimos o sentimento de gratidão e, igualmente,  
a intenção de homenagear. 
Nossa carta fala de afetos e traduz agradecimentos. 
Nestes dias em que nos dedicamos a pensar nas matrizes 
oníricas que marcam os modos de viver e os passos de cada 
caminhar, há, nas nossas trajetórias e na história da  
pesquisa autobiográfica, em especial, uma matriz que  
merece ser sempre lembrada. 
Na figura jossoniana de um atravessador, animador, amador, 
veterano ou, talvez, de todas estas figuras antropológicas do 
acompanhamento, esta grande mulher, professora e pesqui-
sadora nos marca, nos toca, nos encoraja e nos inspira. 
Pelo modo singular com que inaugurou veredas, celebramos 
a possiblidade concreta de hoje realizarmos o 1º Encontro 
Regional da Biograph Sul, na medida em que rememo-
ramos o primeiro Congresso Internacional de Pesquisa 
Autobiográfica, realizado há exatos 15 anos. 
Uma vez mais, nossa carta traduz agradecimentos. 
Assumir o caminho da pesquisa autobiográfica, como forma 
de fazer e fazer-se pesquisadora e pesquisador, é admitir a 
possibilidade de nos reconhecermos na inteireza de nossas 
existencialidades. 
Somos seres de tantas coisas. Somos seres de tantas 
particularidades. Somos seres de tantas pluralidades. 
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Assumimos a atitude ontológica de nos vermos e vermos  
o outro como seres das mais diferentes matrizes, dos mais 
diferentes matizes. 
Como seres de tantas dimensões, uma delas, sem dúvida, 
nos permite o reconhecimento enquanto seres de afeto que 
somos e exprime a boniteza dos encontros com esta  
professora. 
Quanta ternura, quanta generosidade em cada partilha. 
Outra vez, nossa carta fala de afetos. 
Esta carta tem um endereço que faz morada nos mais  
diferentes momentos em que nos encontramos com a  
pesquisa autobiográfica e nos deparamos com os perenes 
ensinamentos desta que os primeiros passos deu.

Encharcados de gratidão e afeto, todo nosso carinho à pro-
fessora Maria Helena Menna Barreto Abrahão. 

Pedagogia do Imaginário.

Pelotas, 6 de agosto de 2018. 
 

A leitura da carta antecedeu, assim, a apresentação da sua 
história de vida, dos elementos, traços e recordações que fo-
ram narrados por Maria Helena, em uma manhã de inverno 
na cidade de Pelotas, o que nos permitiu vivenciar o movi-
mento que foi da narrativa à carta e da carta à narrativa. A 
nós, coube a sistematização dessas lembranças, expressas 
em fotos e registros que compuseram um vídeo de frases, 
palavras e imagens de uma vida narrada, apresentadas ao 
público do evento. Marcas da infância, da vida escolar tão de-
sejada; marcas da formação inicial e das primeiras experiên-
cias profissionais como professora de língua inglesa; marcas 
de uma mulher que se torna mãe, que se torna avó; marcas de 
uma professora que se faz pesquisadora e inaugura espaços 
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acadêmicos dos quais somos herdeiras; marcas de uma mu-
lher cercada de afetos, amizades regadas de admiração, ao 
que ela representa e ao modo tão sensível como toca a vida 
de tantas pessoas. Nossa carta, dedicada à Maria Helena, 
ao ser marcada dos afetos que por ela sentimos, partilhados 
entre tantas pessoas, revela o reconhecimento pelo caminho 
assumido pela história de sua vida, de uma mulher pesqui-
sadora que acolheu a vida como produtora de conhecimen-
tos e fez, no reconhecimento desse potencial, seu campo 
de pesquisa. Pioneira na produção de estudos ao campo da 
pesquisa (auto)biográfica em solo brasileiro, Maria Helena 
presenteia aqueles que, desde esse campo, intentam a cons-
trução teórico-epistemológica de outros modos produtores 
de conhecimento na formação do sujeito. 

 Desse outro modo, a narrativa é o seu elemento fundan-
te. O exercício narrativo empreendido pelo sujeito em relação 
aos acontecimentos que marcam a sua existência assume o 
papel de lugar, sítio de criação de uma história e de um su-
jeito dessa história: “o sujeito não inventa com o material de 
outrem, sua ficção lhe é própria, pertencendo-lhe, ela é ele 
próprio. 

“O sujeito é uma construção, mas desta construção ele é 
o único autor/ator possível” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 
344). É, desta forma, na narrativa, que o sujeito é criado, pelo 
modo protagonista como ele torna-se personagem de uma 
história a ser contada. Maria Helena, ao nos presentear com 
a narrativa de sua vida, nos chama a atenção para o modo 
formador e inventivo de si que se dá na e pela narratividade. 
É da dimensão (auto)formativa do narrar que assumimos as 
possibilidades de um sujeito que toma consciência da sua 
historicidade, ao reconhecer-se produtor e produto da histó-
ria que é por ele vivida e por ele criada. A narrativa é, deste 
modo, um ato intencional de fazer-se aquilo que se é: sujeito 
de passado, de presente e de futuro, sujeito que se desvela 
no tempo e com o tempo, como modo de se compreender e 
de (re)inventar. 
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A vida como epopeia existencial 
O fenômeno narrativo, constituidor e promotor de uma histó-
ria, acompanha a história da humanidade. Contar, relembrar, 
acessar a memória, recordar o que foi, é um exercício que 
subsidia a criação de histórias e conduz as formas como, 
culturalmente, as tradições, os costumes e os modos de ser 
de cada época foram disseminados e vivenciados por um 
povo. Se pelos romances de formação (Bildungsroman) te-
mos acesso a escrituras que narram a vida e a identidade de 
um personagem ao longo das trajetórias de sua vida, e que, 
deste modo, exemplificam leitores e criam modelos de ser, 
voltamos nossa atenção para um gênero literário ainda mais 
longevo, o gênero épico, que se realiza a partir das epopeias: 
longas narrativas que retratam feitos e acontecimentos de 
uma vida, de um povo e de uma cultura. 

As clássicas epopeias gregas, das quais nossa cultura oci-
dental é legatária, ao detalhar os feitos heroicos dos homens 
e o poder dos deuses, produzem representações que até os 
dias de hoje falam sobre nós. Os poderes de Cronos, ao quan-
tificar o tempo, delimitar seu ritmo e deste modo encerrar as 
existências em um presente que cultua o futuro e nega o pas-
sado, representa os modos como o tempo engole as nossas 
existências, metaforicamente como fez Cronos com cada 
um dos seus filhos no instante em que nasciam. O modo es-
trategista, astuto e objetivo de Ulisses, desde sua participa-
ção na guerra de Troia, na relação que estabelecia com os 
companheiros de batalha até o artífice cavalo de troia, pro-
duto de sua engenhosidade que pôs fim a anos de disputa 
entre gregos e troianos. Outrossim, o modo como Ulisses en-
frentou as batalhas vividas em seu trajeto de retorno à Ítaca, 
relatados nos longos versos da Odisseia de Homero, asse-
melham-se à maneira como o sujeito moderno é impelido a 
ser, por seus percursos e recursos (TORRANO, 1996). Outro 
exemplo é o modo competitivo e combativo com que Atena 
representa a unificação dos saberes, triunfante na relação 
com os outros modos de conhecer e com as outras expres-
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sões artísticas e literárias protagonizadas por homens e mu-
lheres comuns, que nos permite associar a hegemonia do 
conhecimento científico, de natureza antidialógica na promo-
ção daquilo que se reconhece como evidência da verdade. 
Estas são apenas algumas das expressões possíveis daqui-
lo que, desde os mitos gregos, engendram os modos pelos 
quais nos tornamos aquilo que hoje somos, enquanto funda-
mentos, matrizes da nossa civilização e identidade ocidental. 

Nossa reflexão encaminha para o reconhecimento de que 
a tradição mítica, especialmente grega, é construída com 
base em elementos míticos – uma multiplicidade de dife-
rentes elementos que foram, alguns deles, assumidos como 
fins formativos modernos e, deste modo, traduzem as repre-
sentações de conhecimento, de tempo e de sujeito pelas e 
para as quais somos formados. É, deste modo, que os mitos 
permanecem falando sobre o humano, numa contempora-
neidade que se fez como produto da busca pela dissolução 
total dos mitos. Na intenção de que fossem produzidos ou-
tros modos de dizer sobre o mundo, como antídotos ao mito, 
como pretendeu a filosofia, como fervorosamente quis a ci-
ência moderna, não apenas se criaram outros mitos, do sujei-
to autônomo, livre e emancipado, como nos ensinam Adorno 
e Horkheimer (1985), como eles permaneceram, atemporais, 
sendo presença em elementos que desde a antiguidade os 
mitos já anunciavam. 

Estes elementos míticos, essências das clássicas epo-
peias gregas de Homero (2013, 2011) – Ilíada e Odisseia –, 
são apresentados de modo narrativo pela singularidade dos 
feitos e dos modos de ser que caracterizam os deuses, os se-
mideuses e os humanos. Epopeia deriva da palavra grega épi-
cos, “adjetivo que significa ‘grandioso’, ‘majestoso’, indicando 
algo que deva ser lembrado” (GONÇALVEZ e SOUZA, 2014, p. 
18). Se nos clássicos poemas épicos os atos heroicos são os 
feitos que recebem destaque na narrativa, ao construirmos 
da vida vivida uma história a ser contada selecionamos os 
acontecimentos que nos marcam e que, no presente narra-
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tivo, merecem ser recordados pelos sentidos que instauram 
um modo único de falar sobre nós, ou, ainda, um modo único 
de o sujeito falar sobre si. 

É como se no exercício de figuração de si (DELORY-
MOMBERGER, 2008) construíssemos epopeias de nós mes-
mos, as nossas epopeias existenciais. Epopeias constituídas 
pelos modos com os quais, a partir da nossa forma de es-
tar no mundo, singularizamos um mundo experienciado, um 
mundo de sentidos dentro dos sentidos de si e dos sentidos 
que atribuímos ao mundo. 

O modo mítico de ser sujeito no mundo:  
as multiplicidades do si-mesmo 

Fazer da vida vivida uma epopeia existencial é reconhe-
cer-se como sujeito marcado pelos registros daquilo que 
ele mesmo experiencia, como traços potenciais de reconhe-
cimento daquilo que se foi, daquilo que se é e daquilo que 
se pode ser, pela capacidade inventiva de assumir suas des-
continuidades e suas possibilidades inacabadas de criação. 
Apreender o tempo, em sua tridimensionalidade, significa 
conquistar uma temporalidade que lhe é própria, que lhe é 
sua: que rompe com o movimento unidirecional que parte do 
aqui e vai até lá. Uma vez que o aqui, enquanto tempo pre-
sente, é uma construção reflexiva produzida por um eu que é 
marcadamente construído pelas aprendizagens de um pas-
sado vivido, captado e metabolizado pelas sensibilidades de 
um eu que narra, no instante de um agora. É deste instante 
que um lá não é desígnio senão criação: projeto de si, futuro 
inventado, rabiscado; porvir existencial, genuinamente auto-
ral. 

Tornar-se autor de sua epopeia existencial pressupõe 

um trabalho de reconstrução hermenêutica do sujei-
to, isto é, uma interpretação fundada na exploração e 
na ativação de todos os jogos de relações: de si com 
o outro, de si com a multiplicidade de suas pertenças, 
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de si com seu passado, presente, futuro (DELORY-
-MOMBERGER, 2014, p. 344).

Ao narrar a si, o sujeito não tem sobre si a imagem do que 
ele compreende que é, captada, durante a narrativa, como 
súmula pronta e abrigada em uma memória ou em um pen-
samento, a ser recolhida no instante da narrativa. A narrati-
va é esse lugar privilegiado de construção de si, dos modos 
como o sujeito se percebe, em um anúncio que faz para o 
outro e para si-mesmo: “sujeto no se da nunca al principio” 
(RICOEUR, 2006, p. 22). Por isso, o sujeito inventa para si 
uma identidade, sendo-a. Ao se reconhecer no modo como 
fala sobre si e naquilo que ele acolhe como representativo 
do que é, ele anuncia o modo com o qual se distingue e tor-
na a ser, no presente narrativo. Do exercício permanente de 
um sujeito, que se coloca em relação reflexiva consigo, cons-
truindo diferentes epopeias de um si mesmo, na premissa de 
um presente que é sempre transitório, reconhecemos as pos-
sibilidades de compreensão de que somos sujeitos de identi-
dade evolutiva (JOSSO, 2016): sujeito que, na medida em que 
é múltiplo, permanece sendo ele. O que fazemos, então, é a 
realização de diálogos com a nossa própria provisoriedade, 
com um modo provisório de si. 

Reconhecer o modo mítico de ser no mundo – expressão 
de Torrano (1996) – significa assumir que o mundo e o su-
jeito se encontram em correspondência na medida de suas 
provisoriedades: um mundo que muda, um sujeito que per-
manecendo ele mesmo se transforma. Da esfera simbólica 
humana, a experiência subjetiva captada através dos senti-
dos exibe os sentidos que damos àquilo que nos acontece. 
Inspiradas em Paul Ricoeur (2006), dizemos que a história 
a que contamos a partir de uma vida é uma história cuja to-
talidade é temporária: há sempre novos sentidos dados aos 
novos presentes que vivenciamos. Ela é temporária porque é 
pelos novos sentidos que criamos inéditos modos de nos re-
conhecermos sujeito de história em que história e sujeito já 
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não são os mesmos. 
É pelo modo mítico de ser no mundo que narramos a cons-

trução de sentidos e a produção de conhecimentos sobre si, 
elaborados pela inteligência narrativa (RICOEUR, 2006; 2010; 
2014) que permite pensar a vida dependente de um enredo. 
Este enredo é a síntese do heterogêneo que fala a nós e so-
bre nós, e não um curso de acontecimentos sequenciados. 
É o trabalho autobiográfico diante destes acontecimentos e 
da construção, com eles, de uma trama que não apenas diz 
sobre as felicidades e infelicidades, sobre os sucessos e os 
insucessos, sobre as conquistas e as perdas que exprimem 
os acontecimentos, mas fala sobre a criação feita a partir de 
todas essas matrizes, que criamos epopeias existenciais. 

 
Palavras finais 
Chegamos ao final da escrita deste capítulo provocadas pe-
las reflexões tecidas até aqui e na certeza da importância da 
crescente discussão acerca do papel formativo e político do 
uso das narrativas, que deixam de ser restritamente olhadas 
como metodologias na produção de dados de pesquisa ao 
campo das Ciências Humanas, do uso puramente técnico 
dos depoimentos orais dos sujeitos, mas ganham visibilida-
de, justamente por promoverem outros modos de compreen-
são do mundo e da formação do sujeito pela narrativa. 

Neste capítulo, reivindicamos um modo de olhar para as 
narrativas (auto)biográficas como sítios de produção do su-
jeito e de suas epopeias existenciais: sujeito e história, im-
partíveis em suas provisoriedades. Do mesmo modo que as 
narrativas míticas nos contam a história de Cronos, que ao 
destronar o pai torna-se o grande dominador de um novo 
mundo, o qual rege medindo-o e quantificando-o, devoran-
do os filhos em nome da busca por uma soberania sem fim; 
de Ulisses, que no caminho de retorno à Ítaca, após o fim 
da guerra de Troia, suprime suas sensibilidades a fim de que 
seja permanentemente classificado perante o outro pelos 
adjetivos de astúcia e altivez; e de Atena, que salta da cabeça 
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mutilada de Zeus, seu pai, revestida de elmo e armadura com 
as quais se coloca em disputa diante de toda a ameaça de 
supremacia do saber que representa e que porta (somente 
mencionando os mesmos exemplos utilizados anteriormen-
te, de uma imensidão de outras tantas possibilidades míticas 
possíveis), compreendemos que essas histórias não são his-
tórias apenas de Cronos, Ulisses e Atena, mas são histórias 
que exemplificam modos de ser e, desta forma, se não uni-
versais, são públicas, são coletivas, ajudam a construir repre-
sentações naquilo que as sucedeu no tempo. 

Nossas epopeias existenciais são, então, de modo seme-
lhante, histórias individuais e coletivas. Ao singularizarmos 
o mundo pelos sentidos próprios de uma experiência parti-
cular, falamos sobre um mundo que não é só de um eu, par-
tilhamos um mundo que é coletivo, que é geracional, que é 
cultural e, portanto, um mundo que é de um nós. O nosso 
ser no mundo é sempre relacional e é, desta maneira, que 
nossas epopeias falam de um eu e de um outro, em relação 
mutuamente constitutiva: portamos em nós tantos outros; 
somos um eu em tantos outros. 

É, assim, diante das mudanças de um si-mesmo e do re-
conhecimento do outro como constituinte de um nós, de um 
eu, que a autoria de pensamento e de ação diante da vida tor-
na-se uma possibilidade. A autenticidade das epopeias que 
criamos parte tanto de uma reinterpretação de si, que é per-
manente exercício e busca, quanto do reconhecimento das 
relações coletivas que nos formam e dos referenciais que 
carregamos, para que possamos criar epopeias existenciais 
que nos mostrem possibilidades de um si-mesmo encharca-
do de projetos e de reconhecimento de si.
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A vida em narrativa  
(auto)biográfica  
no Rio grande do Sul, Brasil

Maria Helena Menna Barreto Abrahão

Mediante o presente capítulo, intenciono evidenciar a expres-
sividade presencial da pesquisa (auto)biográfica no estado 
do Rio Grande do Sul, lançando um olhar transversal para a 
atenção com que a academia e consequente produção aca-
dêmica se ocupa da vida do sujeito (auto)biográfico, situada 
em diferentes tempos/espaços narrativos e tratada segundo 
diferenciados modos de abordagem teórico-metodológica. 

Com essa intencionalidade e sabedora da incompletude de 
uma aproximação dessa natureza, visualizei, primeiramen-
te de memória e a seguir por meio de busca na Plataforma 
Lattes/CNPq, os Grupos de Pesquisa (GPs)1 que operam em 
diversas universidades sul-rio-grandenses e organizei, se-
gundo cada GP, o material informativo com base na atuação 
universitária e produção acadêmica do pesquisador líder2. 
Portanto, essas dimensões referem-se à atividade do líder de 
cada GP, seja individualmente, seja em coparticipação. 

Relativamente a cada líder, mediante consulta ao Currículo 
Lattes, registrei o local de atuação profissional, linha(s) de 
pesquisa, grupo(s) de pesquisa, temática(s) em pesquisa, 
pesquisa(s) atual (ais) e concluída(s) e projeto(s) de extensão 
atual(ais) e concluído(s). A produção resultante da atuação 
desses pesquisadores foi registrada numericamente e es-
pecificada para cada líder segundo as categorias: produção 
bibliográfica referente a artigos completos publicados em 
periódicos, livros publicados/organizados ou edições, capí-
tulos de livros publicados e trabalhos completos publicados 
em anais de congressos. Ademais, foram computadas orien-
tações de doutorado, mestrado, graduação (TCCs) e super-
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visões de pós-doutorado, concluídas e em processo. Dentre 
toda essa diversidade de atuação e produção, somente fo-
ram computados títulos que demonstravam o liame com o 
trato (auto)biográfico, mediante qualquer das metodologias 
afetas a esse método, aliadas às temáticas de pesquisa de-
claradas pelo pesquisador e conexas aos projetos de pesqui-
sa correspondentes3. 

Resolvi deixar de reproduzir, no presente texto, as infor-
mações numéricas relativas às produções concernentes a 
cada líder em virtude de que a intenção, desde o princípio 
enunciada, não é a de estabelecer comparação entre cada 
um e seus pares; o importante é, certamente, a visualização 
conjunta dessas informações referentes aos 18 GPs, o que 
corresponde ao total de 45 temáticas de estudo, 28 projetos 
de pesquisa em desenvolvimento e 47 concluídos, totalizan-
do 75 projetos, resultando em uma produção de 201 artigos 
completos publicados em periódicos, 88 livros publicados/
organizados, 221 capítulos publicados em livro e 296 traba-
lhos completos publicados em anais de congressos, o que 
perfaz, até o momento, um total de 806 publicações. Em ter-
mos de orientação de trabalhos, os quantitativos referem-se 
a 25 orientações de doutorado em curso e 59 concluídas, 49 
orientações de mestrado em desenvolvimento e 78 conclu-
ídas, 15 orientações em especialização, 45 em TCC e 158 
em Iniciação Científica concluídas e 7 em curso, além de 35 
supervisões de pós-doutorado concluídas, totalizando, 390 
trabalhos de orientação/supervisão concluídos e 81 em reali-
zação, perfazendo um esforço representativo em 471 ativida-
des de orientação/supervisão de trabalhos. Há sete projetos 
de extensão concluídos e dois em desenvolvimento, perfa-
zendo um total de nove projetos extensionistas. Apenas para 
termos uma ideia de grandeza da totalidade desses conjun-
tos, se somarmos atividades de categorias distintas, realiza-
das e em realização, como pesquisa, orientação e extensão 
com publicações realizadas, podemos visualizar um movi-
mento científico da ordem de 1.286 registros relativos aos 
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18 GPs, cadastrados no CNPq, que operam com 75 projetos, 
mediante 45 diferentes temáticas de estudo. 

Além desse registro apenas quantitativo, restou-me nula a 
possibilidade de fazer uma leitura do conteúdo de todas as 
publicações auferidas numericamente para o presente levan-
tamento, muito embora seja leitora de meus pares na maio-
ria dos escritos que produzem. O que me é possível, neste 
momento, cotejando os elementos de que disponho do le-
vantamento realizado e registrado nas sínteses individuais, 
dispostas a seguir, é tentar entrever tendências temáticas e 
teórico-metodológicas às quais o movimento (auto)biográfi-
co em pesquisa no Rio Grande do Sul tem-se mais dedica-
do. Quanto ao temas de estudo, a formação de professores 
destaca-se de modo geral e, em alguns casos, setorizada em 
identidade e formação docente, formação e atuação de pro-
fessores em escolas rurais, formação de professores da edu-
cação básica, (auto) formação de professores e imaginário, 
teatro na formação inicial e continuada de professores, edu-
cação ambiental e formação de professores, políticas públi-
cas e processos de subjetivação na formação de professores. 
Fazem-se presentes, também, temáticas como: vida de des-
tacados educadores, imaginário social, relações de gênero, 
histórias de mulheres, hermenêutica feminista, humanização 
e cidadania, formação humana, formação e desenvolvimento 
profissional, trabalho, espaços e tempos educativos, educa-
ção do campo, povos e comunidades tradicionais, educação 
musical, teoria e prática pedagógica, aprendizagem autorre-
gulada, estratégias de aprendizagem, motivação para apren-
der, alfabetização, educação de jovens e adultos, História 
da Educação, História das migrações, História e cultura es-
crita, memória e História, arte, linguagem e tecnologia em 
Educação, cultura e práticas educativas, Educação Brasileira 
e cultura escolar, Educação e século XIX, pressupostos da 
Educação, memória e patrimônio, Educação e memória, sub-
jetivação docente, espiritualidade, inclusão, relações dialó-
gicas, identidades profissionais. Há apenas um registro de 
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temática direcionada à discussão da epistemologia em pes-
quisa (auto)biográfica, no entanto essa perspectiva aparece 
no interior da descrição de três projetos de pesquisa reali-
zados por três diferentes pesquisadores. Essa diversidade 
de temas trabalhados certamente possibilita a percepção 
da riqueza de abordagens estudadas mediante o método 
(auto)biográfico, com diferentes possibilidades de trato teó-
rico-metodológico. As metodologias percebidas no conjunto 
em perspectiva são: história de vida, investigação/formação, 
ateliês (auto)biográficos, círculos dialógicos investigativo-
-auto(trans)formativos, pesquisa narrativa, relatos (auto)bio-
gráficos, diários, autobiografias, história oral, história oral de 
vida e pesquisa narrativa, incluindo diversificadas especifica-
ções como narrativas de vida, narrativas de processos (auto)
formadores.

A seguir, síntese da visualização referente a cada pesqui-
sador líder de GP, conforme dados gerais constantes na 
Plataforma Lattes. 

Pesquisadores sul-rio-grandenses da vida em narrativa
Organizei a síntese da atuação do pesquisador líder em no-
minata por ordem alfabética e por local geográfico de atua-
ção profissional, como segue: 
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Porto Alegre

Grupos de Pesquisa: 
Educação e Inclusão.

O Sujeito Singular/Plural na Alta Mo-
dernidade: narrativas de vida, identi-
dade narrativa, educação continuada  
e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Temas em pesquisa: 
Educação, pedagogia,  
filosofia, espiritualidade,  
histórias de vida, subjetivação do-
cente, reabilitação e  
inclusão. 

Pesquisa atual: 
Histórias de Vida de Educadores 
Brasileiros  
(pesquisa em rede nacional, 
GRUPRODOCI).
 
Pesquisas concluídas: 
Vida de professores: quando antigos 
mestres da educação continuam a 
ensinar.
Vida de professores: a  
dimensão da espiritualidade.
O sujeito singular-plural:  
narrativas de vida, identidade, docên-
cia e educação  
continuada de professores.

Centro Universitário Metodista – IPA 
Núcleo de Estudos em Educação, Espiritualidade e Histórias de Vida 
– NEEHV/IPA.

EDGAR ZANINI TIMM
Pesquisador
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Linha de Pesquisa:
Educação, Teorias e Culturas.

Temas em pesquisa:
produção do conhecimento naquilo 
que pode ser definido como o apren-
der fazendo,  
realizado majoritariamente por mu-
lheres em atividades criadoras e 
artesanais;  
histórias de mulheres e a  
produção teológica produzida nas 
margens por meio da  
hermenêutica feminista.

Pesquisas atuais:
Em memória delas! Artesãs de pala-
vras e de projetos por vida digna na 
experiência que ensina.
Saberes de ofícios: diálogos possí-
veis entre atividades artesanais e 

saberes instituídos nos Institutos Fe-
derais brasileiros do século XXI. 

Pesquisas concluídas: 
Gerenciar, criar e produzir: o educati-
vo de um ateliê de tecelagem.
A narrativa de processos autoforma-
dores de tecelãs - construindo novos 
debates para a EJA.
O processo (auto)formador de traba-
lhadoras no artesanato gaúcho.
Tramas do ensinar e do aprender em 
um ateliê de tecelagem na interface 
com a pedagogia escolar.
Mulheres tramando contra a violên-
cia: a produção do conhecimento na 
ação simultânea do pensamento e 
da criação artesanal.

Projeto de Extensão:
Interfaces entre Ateliês e Escolas. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS Escola de 
Humanidades 
Programa de Pós-graduação em Educação 
Programa de Pós-graduação de Teologia

EDLA EGGERT
Pesquisadora
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Linha de Pesquisa: 
Educação: Arte, Linguagem, 
Tecnologia.

Grupos de Pesquisa: 
Música e Educação - EDUCAMUS 
(Líder).
O Sujeito Singular/Plural na Alta 
Modernidade: narrativas de vida, 
identidade narrativa, educação con-
tinuada e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Tema em pesquisa: 
Música na infância e formação de 
professores. 

Pesquisas atuais: 
Música e Educação: princípios epis-
temológicos da Pesquisa Narrativa 
em Educação Musical.
Escritas de si. Princípios epistemoló-
gicos e direcionamentos da pesqui-
sa (auto)biográfica em Educação. 
(Junto ao GRUPORDOCI)

Pesquisa concluída: 
Apreciação musical como pro-
cesso narrativo na formação de 
professores. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

LEDA DE ALBUQUERQUE 
MAFFIOLETTI
Pesquisadora
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Tema em pesquisa: 
Políticas Públicas e Processos de 
Subjetivação na Formação de Pro-
fessores para a Educação Superior e 
para a Educação Básica. 

Pesquisa atual: 
Implicações da prática e da experi-
ência na formação de professores. 

Pesquisas concluídas: 
Jogos de poder nas narrativas e sa-
beres de formação.  
Histórias de autoformação 
profissional. 
Estética da profissionalidade.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Escola de Humanidades 
Programa de Pós-graduação em Educação
Centro de Ensino e Pesquisa em Contextos e Processos da Educação Básica 
- CEB 

MARCOS
VILLELA PEREIRA
Pesquisador
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Linha de Pesquisa: 
Educação Brasileira e Cultura Esco-
lar: análise de discursos e práticas 
educativas (século XIX e XX). 

Grupo de pesquisa:
Connecting History of Education 
Working Group (Líder). 

Temas em pesquisa: 
História da educação, cultura esco-
lar, impressos, imprensa periódica, 
imprensa de educação e ensino, 
educação e século XIX. 

Pesquisa atual:
 Entre memórias e histórias da 
escola do Rio Grande do Sul: do 
Deutscher Hilfsverein ao Colégio 
Farroupilha (1858-2008).

Projeto de Extensão:
Do esquecimento à costura da me-
mória: os acervos escolares como 
vozes da história. Rio Grande do Sul 
(séculos XIX-XX).

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Escola de Humanidades 
Programa de Pós-graduação em Educação
Programa de Pós-graduação em História

MARIA HELENA 
CÂMARA BASTOS
Pesquisadora
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Linha de Pesquisa: 
História, Memória e Educação 
(Coordenadora). 

Temas em pesquisa: 
História da cultura escrita, práticas 
de leitura, escrituras de foro privado, 
manuais de civilidade e urbanidade, 
medicina e educação, memória e 
história, memória e patrimônio. 

Pesquisas concluídas:  
Leituras e escrituras de foro privado: 
documentos de família dos séculos 
XIX e XX (Brasil e França).  
Educar a escrita: os sentidos da ca-
ligrafia na História da Educação no 
Brasil (Séculos XIX e XX) 
Narrativas de jovens: contextos 
e experiências de participação 
sociocultural.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

MARIA 
STEPHANOU
Pesquisadora
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Santa Maria

Grupo de Pesquisa:
Autonarrativas de práticas musicais 
— NarraMus (Líder). 

Temas em pesquisa: 
Narrativas de si, educação musical, 
formação de professores, identida-
des profissionais. 

Pesquisa atual: 
Narrativas de professores e músicos 
brasileiros: relações entre experiên-
cias pedagógicas e musicais.
 

Pesquisas concluídas:
Narrativas de professores de músi-
ca: interface identidades profissio-
nais - conhecimento experiencial.
Autonarrativas de professores de 
música: relacionando dilemas e 
identidades profissionais.  
Diários de aula: revisitando dilemas.
Ser docente universitário - professor 
de música: dialogando sobre identi-
dades profissionais com professo-
res de instrumento. 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

ANA LÚCIA DE MARQUES 
E LOURO-HETTWER
Pesquisadora

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Linha de pesquisa: 
Formação, Saberes e Desenvolvi-
mento Profissional 

Grupo de Estudos e Pesquisa DIALO-
GUS: educação, formação e humani-
zação com Paulo Freire (Líder).

Pesquisas atuais:
Humanização e Cidadania na Esco-
la: diálogos com professores.

Círculos dialógicos investigativo-au-
to(trans)formativos.

Pesquisas concluídas:
(Re) construindo identidades: pro-
fessores lendo o mundo e a palavra.
Relações dialógicas e interativas en-
tre professores de Educação Básica 
e Superior. 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

CELSO ILGO HENZ
Pesquisador
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Grupo de Estudo e Pesquisa sobre 
Formação Inicial, Continuada e Alfa-
betização - (Líder)
O Sujeito Singular/Plural na Alta 
Modernidade: narrativas de vida, 
identidade narrativa, educação con-
tinuada e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Tema em pesquisa:
Trajetórias de formação e atuação 
docente em escolas rurais. 

Pesquisas concluídas: 
Memórias e relatos autobiográficos 
de alfabetizadoras: um estudo sobre 
as cartilhas de alfabetização nas es-
colas municipais rurais do Rio Gran-
de do Sul/RS. 
Narrativas e memórias de alfabe-
tizadoras: um estudo de cartilhas 
utilizadas para a alfabetização nas 
escolas do campo (rurais) da região 
de Santa Maria – RS. 
Ciclos de vida pessoal e profissional 
na trajetória docente. 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

HELENISE 
SANGÓI ANTUNES
Pesquisadora
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Núcleo de Estudos sobre Memória e 
Educação - CLIO (Líder).
O Sujeito Singular/Plural na Alta 
Modernidade: narrativas de vida, 
identidade narrativa, educação con-
tinuada e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Temas em pesquisa: 
História das Migrações, História Oral 
e Narrativas (Auto)biográficas
Trabalho, relações de gênero e 
memórias. 

Pesquisas atuais: 
Religião, política e imigração.
Escritas de si. Princípios epistemoló-
gicos e direcionamentos da pesqui-
sa (auto)biográfica em Educação 
(Junto ao GRUPRODOCI).

Pesquisas concluídas:  
Entrelaçamentos: Memória e Proces-
sos de Formação de Civilidades. 

Meu corpo Minha História: uma pon-
te pênsil sobre as águas da razão e 
da emoção.  
O processo formativo na História 
de Vida de educadores de jovens e 
adultos.
História Oral e História de Vida em 
Educação: memória e saúde mental.
O Processo formativo na trajetória 
docente da professora Paschoa M. 
P. dos Santos.  
Memórias e saberes nas narrativas 
de ex-seminaristas da Congregação 
dos Padres do Sagrado Coração de 
Jesus (1970-1980).  
Histórias de Vida: trajetórias profis-
sionais de formadores de professo-
res de História. 

Projeto de Extensão: 
Atual: Regionalidades do sul: prota-
gonismo biográfico e narrativas de 
vida no universo acadêmico. 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação
Programa de Pós-graduação em História

JORGE LUIZ
DA CUNHA
Pesquisador
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Tema de pesquisa: 
Imaginário Social com foco nas nar-
rativas de vida de professores.

Pesquisas atuais:
Imaginários, formação e políticas de 
democratização da educação. 
O lugar do imaginário na formação 
de professores. 

Pesquisas concluídas: 
Cartografando experiências formati-
vas com cinema: até onde a sétima 
arte pode chegar? 
O lugar do imaginário na formação 
de professores. 

Em tempos de formação - o cinema, 
a vida e o cuidado de si. Exercícios 
autobiográficos e coletivos na ativi-
dade docente.
Professoras pesquisadoras de si: 
em cena suas histórias de vida e 
práticas escolares. 

Projeto de Extensão:
Em tempos de formação - o cinema, 
a vida e o cuidado de si.
Exercícios autobiográficos e coleti-
vos na atividade docente.

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Centro de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação
Linha de Pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional 
(Coordenadora) 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Imaginário Social – GEPEIS/
CNPq (Líder).
O lugar do imaginário na formação de professores. 

VALESKA
FORTES DE OLIVEIRA
Pesquisadora
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Linhas de Pesquisa: 
Cultura Escrita, Linguagens e Apren-
dizagem 
Formação, Saberes e Desenvolvi-
mento Profissional 

Grupo de Pesquisa: 
Grupo de estudos e pesquisas sobre 
imaginário, educação e memória - 
GEPIEM (Vice-líder).

Temas em pesquisa: 
Didática e formação de professores, 
teatro na formação inicial e continu-
ada de professores (jogo dramático, 
jogo teatral e improvisação tea-
tral), prática pedagógica em dança, 
imaginário, memória, corpo biográ-
fico, processos (auto)formativos e 
educação. 

Pesquisa atual:
Reverberações das imagens de 

corpo na constituição de futuros 
professores de Dança e Teatro: leitu-
ras a partir do imaginário. 

Pesquisas concluídas: 
Escrita de cartas a professores que 
marcaram: memórias e imaginários 
ressonantes como fermentos de 
(auto)formação?  
O corpo na formação continuada de 
professores: uma experiência media-
da pela linguagem teatral. 
Imaginário, educação e memória: 
inventariando e (auto)biografando 
trajetos do vivido numa Faculdade 
de Educação. 
Professores & Alunos: entre repre-
sentações e saberes. 

Projeto de Extensão:  
A vida como escrita e leitura - inter-
faces entre arte e imaginário.

Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

ANDRISA 
KEMEL ZANELLA
Pesquisadora

Pelotas



16
3

Grupos de Pesquisa: 
Estudos Narrativos em Educação – 
GENE (Líder)
O Sujeito Singular/Plural na Alta 
Modernidade: narrativas de vida, 
identidade narrativa, educação con-
tinuada e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Temas em pesquisa: Formação de 
professores.
Teoria e prática pedagógica. 

Pesquisa atual: 
Narrativas de Professores da edu-
cação profissional e tecnológica: 
investigando o desenvolvimento 

profissional docente no Brasil e em 
Portugal (2019).

Pesquisas concluídas: Docência na 
Educação Profissional: trajetórias de 
formação de professores.  
Estudos sobre Metodologias 
(Auto)Biográficas de Pesquisa em 
Educação.
Um estudo acerca do uso das narra-
tivas (auto)biográficas no período de 
2004-2012 no Brasil.
Pesquisa narrativa ou pesquisa bio-
gráfica? Mapeando um conceito. 
Identidade e Profissionalização Do-
cente - Narrativas em Primeira Pes-
soa (GRUPRODOCI). 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Pelotas 
Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado Profissional em 
Educação e Tecnologia 
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em rede 
nacional

CRISTHIANNY 
BENTO BARREIRO 
Pesquisadora
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Linha de Pesquisa: 
Cultura Escrita, Linguagens e 
Aprendizagem 

Grupos de Pesquisa: 
Estudos e Pesquisa da Aprendi-
zagem Autorregulada - GEPAAR 
(Líder).
O Sujeito Singular/Plural na Alta 
Modernidade: narrativas de vida, 
identidade narrativa, educação con-
tinuada e desenvolvimento humano 
(GRUPRODOCI).

Temas em pesquisa: Aprendizagem 
autorregulada da escrita e leitura, 
estratégias de aprendizagem, mo-
tivação para aprender, identidade e 
profissionalização docente.

Pesquisas Atuais:
Dos significados à autorregulação: 
perspectivas de estudantes com tra-
jetórias acadêmicas de insucesso.
Aprender na universidade: da autor-
regulação aos projetos de vida.
Narrativas em primeira pessoa (e em 
muitas outras...) da profissionalida-
de docente (GRUPRODOCI).

Narrativas de Formação e Au-
torregulação da Aprendizagem 
(GRUPRODOCI).

Pesquisas concluídas:  
Escritas de si: narrativas (auto)
biográficas como dispositivos 
metodológicos de formação para 
professores em processo de cons-
tituição de identidade profissional e 
autorregulação da escrita, concep-
ções e práticas de professores do 
Brasil e Portugal.
Um estudo da expressividade epis-
têmico-metodológica das pesquisas 
de cunho (auto)biográfico, eviden-
ciada no Congresso Internacional 
de Pesquisa (Auto)Biográfica: CIPA 
(Edições de 2004/2006/2008/2010 
e 2012) – Pesquisa em Rede.  
Profissionalização Docente e Identi-
dade - O sujeito singular-plural: nar-
rativas de vida, identidade, docência 
e educação continuada de professo-
res (GRUPRODOCI). 

Projeto de Extensão: 
Ateliê (auto)formativo: os sentidos 
de estar na Universidade.

Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

LOURDES MARIA
BRAGAGNOLO FRISON (IN MEMORIAM)
Pesquisadora
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Linha de Pesquisa: 
Cultura Escrita, Linguagens e 
Aprendizagem 

Grupos de Pesquisa: 
Grupo de estudos e pesquisas sobre 
imaginário, educação e memória - 
GEPIEM (Líder).

Temas em pesquisa: 
Imaginário, educação e imaginário e 
(auto)formação de professores. 

Pesquisa atual:
Reverberações das imagens de cor-
po na constituição de futuros profes-
sores de dança e teatro: leituras a 
partir do imaginário.

Pesquisas concluídas:  
Escrita de cartas aos professores 
que marcaram: memórias e imaginá-
rios ressonantes como fermentos de 
(auto)formação? 
Imaginário, educação e memória: 
inventariando e (auto)biografando 
trajetos do vivido numa Faculdade 
de Educação. 
Garimpando imagens, memórias, 
representações e arquétipos nas 
trajetórias e (auto)biografias de alu-
nas em formação inicial do curso de 
pedagogia da UFPel: um estudo lon-
gitudinal (2006/2009). 

Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

LÚCIA MARIA 
VAZ PERES
Pesquisadora
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Linha de Pesquisa: 
Cultura Escrita, Linguagens  
e Aprendizagem

Grupos de Pesquisa: 
Identidade e Profissionalização Do-
cente – narrativas em primeira pes-
soa – GRUPRODOCI (Líder). 
Estudos e Pesquisa da Aprendiza-
gem Autorregulada – GEPAAR.
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, 
Formação, Autobiografia, Represen-
tações e Subjetividade – GRIFARS/
UFRN.
Educação Musical Escolar e Auto-
biografia – GEMAB/UNB.

Temas em Pesquisa: 
Epistemologia em pesquisa (auto)
biográfica em educação.
Formação de professores.
Identidade e profissionalização 
docente.
Aprendizagem autorregulada.
Destacados educadores 
sul-rio-grandenses.
Destacados educadores brasileiros.
Pesquisas atuais: 
Escritas de si. Princípios epistemoló-
gicos e direcionamentos da pesqui-
sa (auto)biográfica em Educação.
O Sujeito Singular/Plural na Alta Mo-
dernidade: narrativas de vida, identi-
dade narrativa, educação continuada 
e desenvolvimento humano. 

Histórias de Vida de Educado-
res Brasileiros (pesquisa em rede 
nacional).
Narrativas em primeira pessoa (e em 
muitas outras...) da profissionalida-
de docente.
Narrativas de Formação e Autorregu-
lação da Aprendizagem.
Dos significados à autorregulação: 
perspectivas de estudantes com 
trajetórias acadêmicas de insucesso 
(GEPAAR).
Aprender na universidade: da au-
torregulação aos projetos de vida 
(GEPAAR). 

Pesquisas concluídas: 
Identidade e profissionalização do-
cente: narrativas na primeira pessoa 
(pesquisa em rede nacional).  
O Sujeito Singular-Plural: narrativas 
de vida, identidade, docência e edu-
cação continuada de professores.
Um estudo da expressividade epis-
têmico-metodológica das pesquisas 
de cunho (auto)biográfico, eviden-
ciada no Congresso Internacional 
de Pesquisa (Auto)Biográfica - CIPA 
(Edições de 2004/2006/2008/2010 
e 2012) (Pesquisa em rede). 
Relações de trabalho em modo 
não-formal de produção e comercia-
lização de bens: o princípio educa-
tivo subjacente (Histórias de Vida 
- 1988).

Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação

MARIA HELENA MENNA
BARRETO ABRAHÃO
Pesquisadora
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Rio Grande

Linha de Pesquisa:  
Formação de Professores, com ênfa-
se em Fundamentos da Educação 

Temas em pesquisa: 
 Educação e memória: educação do 
campo. Povos e comunidades tradi-
cionais. Cultura, memória. Pressu-
postos da Educação; Formação de 
professores; Prática pedagógica; 
Ação docente. 

Pesquisas atuais:  
Educação, cultura, memória: territo-
rialidades do educativo.  
Cultura, estética e formação na/da 
cidade: redes de saberes, memórias, 
incompletudes e territorialidades.

Pesquisas concluídas: 
Educação do campo e o campo 
da educação: culturas rurais em 
diálogo.

Escolinha Municipal de Artes: me-
mórias em diálogo.  

Projetos de Extensão:
Atuais: 
Educamemória - Núcleo de 
Extensão- Pesquisa-Formação. 
Protagonismo das crianças: memó-
ria, espaços e imagens registradas 
pela Cultura Infantil Camponesa.  
Rodas de diálogos com povos e co-
munidades tradicionais: memórias, 
interculturalidades, sociobiodiversi-
dades e patrimônios. 

Concluídos:
Memória, cultura e promoção da lín-
gua pomerana. 
Programa educação e memória: diá-
logo com a diversidade camponesa. 

Universidade Federal do Rio Grande - 
Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto de Educação 
- (PPGEdu-FURG.)
Núcleo Educamemória (Coordenador)

CARMO THUM
Pesquisador
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Linhas de Pesquisa: 
Educação Ambiental: ensino e for-
mação de educadores.
Espaços e Tempos Educativos. 

Temas em pesquisa: 
Formação de professores; alfabeti-
zação; educação de jovens e adul-
tos; narrativa e histórias de vida; 
educação ambiental, cultura e práti-
cas educativas. 

Grupo de Pesquisa: 
Cultura, Práticas Educativas e For-
mação de Professores (Líder).

Pesquisa atual:
Memórias e narrativas de professo-
ras do ciclo de alfabetização. 

Pesquisas concluídas: 
Processo identitário da professora-
-alfabetizadora: mitos, ritos, espaços 
e tempos. 
Alfabetização de mulheres: cons-
truindo um projeto político-peda-
gógico-interdisciplinar, a partir 
das histórias de vida de mulheres 
analfabetas. 

Universidade Federal de Rio Grande - FURG
Instituto de Educação 
Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental
Programa de Pós-graduação em Educação

CLEUZA MARIA 
SOBRAL DIAS 
Pesquisador



16
9

Expressividade presencial da pesquisa  
(auto)biográfica no estado do Rio Grande do Sul
Este subtítulo, creio, diz bem dos limites da apreciação que 
me foi possível fazer a respeito do material objeto deste tex-
to. Inobstante ser conhecedora da produção geral dos cole-
gas, seja por desenvolver trabalhos em parceria com vários, 
seja por participar de atividades conjuntas em eventos cien-
tíficos – congressos, bancas, etc. – com todos ou, ainda, 
por leituras constantes das respectivas publicações, as in-
formações que me servem de apoio ao presente texto são 
essencialmente quantitativas, dada a impossibilidade de, em 
relação a essas informações na totalidade, realizar uma lei-
tura de cada livro, cada capítulo, cada artigo, cada tese ou 
dissertação orientada, para estabelecer relações mais elabo-
radas sobre o movimento entre cada um desses itens que 
fazem parte da totalização e até mesmo sobre o impacto 
qualitativo do conjunto das pesquisas e a respectiva produ-
ção para o avanço do esforço do trato (auto)biográfico no Rio 
grande do Sul. 

No entanto, o leitor bem pode depreender a relevância e 
qualidade intrínseca aos números apresentados tendo em 
vista que todos os pesquisadores são líderes de GPs e de 
projetos no CNPq, avaliados institucionalmente por esse im-
portante organismo de fomento à pesquisa, além de terem 
textos aprovados por comissões editoriais, de congressos, 
etc. Portanto, creio que a apresentação apenas numérica da 
atuação e produção dos pares trazida neste texto por ques-
tões de dificuldade operacional não elide a percepção de que 
a expressividade dessa produção possa ser entrevista para 
além da presença numérica constante no Currículo Lattes. 

Ademais, mesmo a expressividade medida simplesmente 
em termos de ocorrência4 já pode proporcionar uma visão 
da pujança da presença da pesquisa (auto)biográfica no Rio 
Grande do Sul, inclusive em termos de desdobramentos em 
novas oportunidades de parcerias no estado e para além, 
com colegas de outros países, como já ocorre, bem como de 
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renovação pelo acolhimento a pesquisadores juniores, como 
vem ocorrendo por meio da participação de estudantes, em 
diversos níveis, nos GPs1. 

Concluindo, talvez não seja demasia lembrar que a rea-
lização do I Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)
Biográfica – I CIPA, de 8 a 12 de setembro, de 2004, na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS, em Porto Alegre, e sua reedição, novamente na 
PUCRS, em 2012, tenha positiva influência no que entendo 
por expressividade presencial da pesquisa (auto)biográfica 
no Estado do Rio Grande do Sul, subsequentemente alimen-
tada por contínua participação de pesquisadores gaúchos 
que integram esses 18 GPs nos CIPAs que se seguem ao 
primeiro, de dois em dois anos, vitalizando esses e os GPs 
que se desenvolvem nos demais estados brasileiros e no 
Distrito Federal, inclusive propiciando pesquisas em rede e 
publicações conjuntas com colegas do país e do exterior. 
Nessa mesma direção, a criação da Associação Brasileira de 
Pesquisa (Auto) Biográfica (BIOgraph), no âmbito do III CIPA, 
realizado em Natal, em 2008, tem proporcionado relevante 
apoio não somente para a realização dos CIPAs mas tam-
bém para manter viva, em evolução, a pesquisa (auto)biográ-
fica no estado e, igualmente, no país.
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Notas
1. Encontrei 18 GPs cadastrados no CNPq. Consulta sobre esses 
GPs e a respectiva produção realizada em: 12/07/2019; atualizada 
em 14/02/2020.

2. Por questões de possibilidades operacionais, dediquei-me ex-
clusivamente à atuação e produção do líder de cada GP, sem con-
dições de saber da produção independente de cada membro par-
ticipante do GP, ou mesmo de produções de pesquisadores que 
não estejam integrados em algum GP. Assim, do levantamento que 
realizei, participou somente o pesquisador líder de cada GP cadas-
trado no CNPq. Em alguns casos, tratou-se de líder de Núcleo de 
Pesquisa e/ou de Linha de Pesquisa.

3. Há casos não computados, por evidente, em que o pesquisador 
trabalha em diversas pesquisas mediante métodos outros, além da 
dedicação ao método que interessa à intencionalidade assinalada 
anteriormente.

4. Ocorrência, cabe reforçar, somente relativa à atuação e produção 
publicada do líder. Cabe lembrar a produção extensiva dos demais 
participantes de GPs, não computada, além das teses e disserta-
ções por eles orientadas, à disposição no portal correspondente.

5. Lembrando: 1.286 registros concernentes à produtividade dos 
18 GPs estudados, tratando de diversas e diversificadas temáticas, 
mediante diferenciadas estratégias teórico-metodológicas no âm-
bito do método (auto)biográfico.



Princípios e valores: 
Imaginário  
e (Auto)Biograficidade
Jorge Luiz da Cunha

Introdução
A questão dos princípios e valores, associados com as re-
lações dialógicas entre Estudos do Imaginário e (Auto)
Biograficidade, é uma reflexão que tem nos ocupado nos úl-
timos anos, em função dos sentidos e dos significados que 
precisamos dar ao campo sociopolítico da Educação em que 
atuamos. Educar não é dar aulas! É dialogar, motivados pela 
diversidade de todos os envolvidos, provocando interpreta-
ções, significados, questionamentos e criação de respostas 
originais e transformadoras. Por isso, não é uma prescrição, 
mas uma partilha do que somos como educadores.

Inicialmente é fundamental pensar nos motivos que nos 
levam a alicerçar nossa reflexão no que diz respeito a prin-
cípios e valores em Educação. Há conceitos que precisam 
ser recuperados e ressignificados, pois no Brasil há políticas 
públicas associadas com conceitos que perderam a clareza 
e o sentido, especialmente na área da Educação. É grande a 
distinção entre o que políticos, governantes, membros da eli-
te econômica dizem, prometem e de fato realizam quanto à 
Educação, particularmente no Brasil e de um modo geral no 
mundo.

No tempo presente, politicamente conservador, temos um 
exemplo importante relacionado com a enorme inversão or-
çamentária em Educação – positiva e negativa. Em 2003, 
o orçamento federal destinou 17,4 bilhões de reais para o 
Ministério da Educação; em 2010, foram orçados 51,0 bilhões 
de reais para o mesmo Ministério federal (BRASIL, 2010). Em 
2019, o valor destinado ao mesmo ministério foi de 122,9 
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bilhões de reais e o orçamento federal de 2020 prevê uma 
redução de 16,3 % em relação ao ano anterior, ou seja me-
nos 19,8 bilhões de reais; destinando, portanto, apenas 103,1 
bilhões de reais para a Educação (JORNALISTAS LIVRES, 
2020). Como se vê nos primeiros dois decênios do século 
XXI houve o investimento de recursos públicos que permiti-
ram a universalização da Educação, em todos os níveis, es-
pecialmente na Educação Básica. No último ano da segunda 
década do século XXI, em 2020 o governo populista e con-
servador reduziu a destinação de recursos públicos para a 
Educação. Contudo, se considerarmos o grande crescimento 
quantitativo no campo da educação até 2019, ainda assim 
não é possível afirmar e comprovar que tenhamos avançado 
na qualidade da Educação.

No exemplo acima descrito há uma motivação que se re-
laciona com a proposta desta reflexão. O que está aconte-
cendo, de modo geral, com os nossos conceitos e práticas 
relacionados com a Educação? É a recuperação desses con-
ceitos que nos permitiria, provavelmente, definir com clareza 
os sentidos de nosso trabalho individual, em nossas áreas de 
conhecimento, disciplinas em salas de aula, e os sentidos de 
nossos exercícios coletivos como grupos de docentes que 
se responsabilizam pelos destinos dos alunos e estudan-
tes; porque se comprometem com o sucesso de todos os 
envolvidos na preservação da condição humana, definindo 
princípios e valores, a partir de práxis formadoras objetivas, 
subjetivas e dialógicas, relacionadas com o Imaginário, com 
a (Auto)biograficidade e com as práxis da Educação.

Enormidades
Vamos começar então com os motivos, com as razões 
que nos permitam refletir sobre princípios e valores. 
Considerando que a maioria absoluta dos profissionais do 
campo da Educação são originários no século XX e, igual-
mente, a maioria absoluta de nossos alunos e estudantes 
nasceram nos século XXI, considero fundamental recuperar 
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um pouco das memórias dos séculos que nos definem.
O século XX é extremamente marcante para a caracteriza-

ção do tempo em que vivemos, pois é o século das enormi-
dades. É o período histórico em que pela primeira vez somos 
todos afrontados por enormidades. Nunca, em qualquer con-
tinente, cultura, história da humanidade inteira, enormidades, 
foram assim vivenciadas.

Por que enormidades?
Aqui, considero importante recuperar uma mitologia, que 
está na base de nossa Civilização Ocidental, descrita por 
Hesíodo (1995), em um livro chamado Teogonia, escrito no 
século VIII a. C., que se tornou muito popular. O autor des-
creve que no começo dos tempos a humanidade não existia, 
porque o mundo era ocupado pelos descendentes de Urano 
e Gaia (BRANDÃO, 2002, p. 195-224), os Titãs, palavra que 
significa “enormidade”. Ou seja, tudo aquilo que é tão grande 
que não pode ser abarcado por nossos sentidos, não pode 
ser alcançado pela nossa capacidade de enxergar, não pode 
ser tocado e medido pela nossa capacidade de sentir e me-
dir, não pode ser ouvido pela imensurável dimensão do som 
que é capaz de produzir. O mundo habitado pelos Titãs não 
permitia a existência da humanidade.

Um desses Titãs, Cronos, ouve de uma profetisa que um 
de seus filhos o destronaria e o destruiria. Ele trata, então, 
de eliminar essa possibilidade devorando todos os seus fi-
lhos assim que nasciam. Réia, sua mulher, quando Zeus nas-
ceu, enganou Cronos vestindo uma pedra como se fosse o 
bebê, que Cronos engoliu em vez da verdadeira criança. Zeus 
é trazido por Réia para a Terra, e aqui cresce protegido pelos 
Curetes e cuidado pelas Ninfas. Na terra, vivia molhando os 
seus pés descalços, de um menino deus, na relva molhada 
com o orvalho do amanhecer, se alimentava de mel, de frutos 
colhidos nessa terra, crescia vendo as paisagens e correndo 
nas pradarias, e adormecia a cada dia num leito forrado de 
ervas finas e perfumadas. E, quando se torna adulto, toma 
conhecimento de que era o filho de um Titã. Revolta-se pro-
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fundamente com o fato de que seu pai havia devorado seus 
irmãos, e que poderia ter devorado a ele mesmo. Zeus deci-
de, então, travar uma guerra contra os Titãs para vingar seus 
irmãos e recuperar suas existências. Essa guerra dura uma 
eternidade. Zeus chama outros deuses, semideuses, para 
guerrear contra os Titãs. Depois de uma eternidade, Zeus 
vence os Titãs, e as enormidades são expulsas do mundo 
e recolhidas ao tártaro. E a humanidade surge! (BRANDÃO, 
2002, p. 331-344; KERÉNYI, 2015, p. 27-35). Um mito grego. 
Mitos são sempre referências pouco racionais que nos aju-
dam a entender quando nós ainda não somos ainda capazes 
de racionalizar precisamente nosso passado, nossa origem, 
nossa existência. Contudo, os mitos guardam extraordiná-
rios indicativos, extraordinários valores que não podem ser 
desconsiderados (BARTHES, 2013, p. 199-251). Vejam, a hu-
manidade só surge num mundo em que não há enormidades. 
Num mundo em que nós seres humanos nos tornamos ca-
pazes de compreender, de conhecer, porque somos capazes 
de enxergar, de ouvir, de descrever, de dialogar, tocar e sentir.

O século XX é um século que, curiosamente, se estabe-
lecermos uma referência à mitologia grega descrita por 
Hesíodo, é o tempo de retorno das enormidades. É como se 
os Titãs tivessem voltado à terra!

No ano de 1914 inicia uma guerra que, pela primeira vez 
na história da humanidade, é chamada de Primeira Guerra 
Mundial. É uma guerra em que, apesar dos mais de 60 mi-
lhões de militares envolvidos, não há apenas batalhas entre 
soldados, batalhões e exércitos. Um conflito em que todos 
os países do mundo são afetados direta ou indiretamente, e 
onde morrem mais de 20 milhões de pessoas. É uma guerra 
em que o conhecimento humano acumulado na história da 
humanidade se transforma em uma arma, ou um conjunto de 
armas capazes de destruir a humanidade inteira. É a primeira 
vez que se usam os motores, na forma de tanques de guerra, 
de caminhões que conduzem tropas, aeroplanos para jogar 
bombas sobre populações que não estão diretamente liga-
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das com a guerra, porque não são soldados. É, igualmente, a 
primeira vez que o conhecimento na área da química é utili-
zado para produzir mortes. As bombas e os gases letais, ar-
mas inusitadas até o começo do século XX (KEEGAN, 1998). 
Os resultados dessas práticas combativas são tão graves 
que depois do fim da Primeira Guerra Mundial se realiza uma 
Convenção em Genebra, em 1929, onde se passa a restrin-
gir e regular a utilização de armas químicas (SWINARSKI, 
FABRIS, 1991).

O conhecimento biológico é utilizado pela primeira vez 
nessa guerra, como estratégia militar. Uma prática que, cer-
tamente, se vincula com a epidemia da chamada gripe espa-
nhola, que entre os anos de 1918 e 1920 resultou em mais 
de 50 milhões de mortos em todo o mundo (KOLATA, 2002).

Uma enormidade provocada por outra enormidade! Quando 
a Primeira Guerra Mundial termina, em 1918, a descrença na 
capacidade de que nós humanos, neste planeta, temos de 
viver em paz, se universaliza. É uma enormidade econômica, 
uma inflação descontrolada, que produz desesperos espe-
cialmente na Europa, que resultam em outras enormidades, 
titânicas, totalitárias, ultranacionalistas e populistas. A cren-
ça de que uma única ideia como verdade e uma raça repre-
sentada por uma única pessoa podem salvar o mundo. Surge 
o fascismo! Na Alemanha, o nazismo (EVANS, 2018); na Itália 
o fascismo italiano, depois na Espanha e em Portugal, com 
Francisco Franco e António de Oliveira Salazar. Mas, também 
aqui na América, Juan Domingo Peron na Argentina e Getúlio 
Vargas, aqui no Brasil, que eram extremamente simpáticos a 
essa possibilidade política de uma enormidade, de uma úni-
ca ideia, de um único conceito de nação e de sociedade e de 
comportamentos controláveis e previsíveis (GREGOR, 1969).

Essas enormidades sociais e políticas acabam resultando 
na Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e termina 
em 1945. Outra grande marca da enormidade que caracteri-
za o século XX, envolvendo mais de 100 milhões de militares 
e produzindo cerca de 60 milhões de mortos, principalmen-
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te civis, muitos deles associados ao Holocausto. Foram seis 
milhões de judeus, dois milhões de comunistas, socialistas, 
ciganos, religiosos, homossexuais, prostitutas, deficientes fí-
sicos, idosos incapazes de produzir, todos eliminados pela 
enormidade das ideias que provocaram a enormidade da 
guerra (GILBERT, 2009). O Brasil entra nessa guerra em 1942, 
dentro do período da ditadura civil e militar do Estado Novo, 
entre novembro de 1937 e janeiro de 1946 (GARCIA, 1982). 
Essa titânica dimensão da Segunda Guerra Mundial termina 
com uma enormidade descrita por suas vítimas: - com uma 
explosão de “mil sóis”! As bombas atômicas que destruíram 
as cidades de Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos 
contra o Império do Japão, pondo fim à guerra.

Depois das enormidades da Segunda Guerra Mundial, a 
enormidade da divisão do mundo que resultou na Guerra 
Fria. O Bloco Soviético, a enormidade monolítica e hegemô-
nica alicerçada por ideias e doutrinas políticas de que todos 
nós poderíamos renunciar a nossa individualidade e nos tor-
nar massa (proletária, operária, política) e conduzir nossas 
existências apenas como um coletivo. A enormidade do ca-
pitalismo do outro lado, dividindo o mundo em dois, sob a 
hegemonia dos Estados Unidos da América, uma única ideia 
econômica associada ao desenvolvimento e ao consumo 
extremado e ao domínio militar sobre o mundo. Essas enor-
midades do século XX produzem enormidades em nossas 
existências, do individualismo, do egoísmo, do consumo, da 
agressão ao meio ambiente, das populações das cidades 
(GADDIS, 1990; FRIEDMAN, 2007).

Mas não são apenas questões internacionais que dizem 
respeito ou que caracterizam a hegemonia das enormidades, 
desde o começo do século XX. Temos, na segunda metade 
do século passado, aqui no Brasil, a chamada revolução de-
mográfica, que em 10 anos, entre as décadas de 1960 e 1970, 
produz a inversão do rural para o urbano. Em 2015, mais de 
85 % da população brasileira já vivia em cidades (BRASIL. 
IBGE, 2015). Gestões públicas, sempre políticas e raras ve-
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zes cidadãs, são enormemente corruptas e suspeitas, e pro-
duzem caos urbano (trânsito, segurança, abastecimento, 
poluição, pobreza, tráfico de drogas, etc.), violências, crimi-
nalidades, carências nos campos sociais – especialmente na 
saúde e na educação.

Há também enormidades em nossos cotidianos individu-
ais, que resultam de nosso medo de perder o que conquis-
tamos, medo de perder o lugar que ocupamos, o salário que 
recebemos. As dívidas, prestações de um carro, centenas de 
parcelas da aquisição de um imóvel próprio, nos imobilizam 
e ameaçam como enormidades.

Com a volta dos titãs ao mundo, nossa humanidade é rou-
bada de nós!

Educação como estratégia
Diante das enormidades titânicas que ameaçam nossa 
humanidade, por roubar nossa liberdade e felicidade, en-
contramos razões para ressignificar os sentidos e práxis re-
lacionadas com a educação – escolar e não escolar. Nosso 
envolvimento com a educação ultrapassa nossas necessida-
des materiais, ancora-se em princípios e valores. Diante dis-
so, é fundamental recuperar alguns conceitos, que estão na 
base do que chamamos de Civilização Ocidental.

Civilização Ocidental é a trajetória humana no ocidente, 
que nos produziu. Cada um de nós é herdeiro dessa história 
e desse patrimônio, com todos as suas qualidades e limita-
ções. E sempre, cada um de nós – mesmo que não o saiba 
ou que o faça inconscientemente – é um reprodutor dos va-
lores dessa civilização, fundamentada nas culturas greco-ro-
mano-judaico-cristã (DALY, 2014).

Quando nós falamos em princípios e valores em educação, 
não se trata da invenção de novos conceitos ou da descober-
ta e divulgação de novos autores. Trata-se de recuperar as 
limitações, mas principalmente os acertos na trajetória dos 
mais de 2500 anos da história de nossa Civilização Ocidental. 
Uma estratégia que pode nos ajudar não somente a desejar 
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o futuro, mas realizá-lo como um projeto individual e coletivo 
de preservação da condição humana na diversidade como 
alternativa de realização e felicidade.

Recuperar a memória da importância da nossa civilização 
ocidental, quando se fala em princípios e valores no campo 
da educação, se vincula exatamente com o conceito que os 
gregos desenvolvem, e que os torna tão originais na atribui-
ção de sentidos e significados para a existência humana. Na 
verdade, se refletirmos sobre o período em que os gregos al-
cançaram seu máximo esplendor e importância, que ocorreu 
há cerca de cinco séculos antes de Cristo, portanto cerca de 
dois mil e 500 anos atrás, nós podemos verificar que tanto an-
tes quanto depois dos gregos, ou no período contemporâneo 
ao auge de sua cultura, existiram civilizações e culturas tão 
expressivas e complexas quanto a do gregos. Sendo assim, 
qual a originalidade dos gregos? A originalidade dos gregos 
reside no modo absolutamente singular como respondem 
àquilo que nós identificamos como pergunta ontológica, ou 
seja: - qual o sentido e o significado da existência humana? 
Sem dúvida, esta pergunta também pode ser acessada pela 
questão: - “quem sou eu, de onde vim, para onde vou?”, ex-
pressão de nossa condição humana. Independentemente de 
qualquer atribuição de valor ou qualidade à condição do su-
jeito ou dos coletivos sociais em que está inserida, esta é a 
“pergunta das perguntas”!

A resposta a esta pergunta ontológica é formulada da se-
guinte maneira: - Nós, seres humanos, existimos para que, no 
transcorrer de nossas vidas, no uso de nossa vontade própria 
e plena liberdade, sejamos capazes de existir e agir para nos 
tornar plena e completamente humanos.

É estratégico ressaltar os elementos que há nesta resposta 
à pergunta ontológica:

– Nós! Cada um de nós, nós juntos na comunidade em que 
vivemos, no lugar em que trabalhamos, na nossa família, na 
cidade em que vivemos. Podemos agir no uso de nossa pró-
pria vontade e liberdade (não porque alguém ordenou, disse 
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ou prescreveu), para tornar o mundo melhor e nesta ação, de 
tornar o mundo melhor, nos tornar plena e completamente 
humanos.

A resposta à pergunta ontológica é completada pela afir-
mação de que esta é “a condição de possibilidade de realiza-
ção e felicidade!”. Ou seja, na base de nossa civilização está 
o projeto social e individual de que existimos para ser felizes! 
Se esta condição de agir no mundo, para nos tornar plena e 
completamente humanos, é a única condição de nossa rea-
lização e felicidade, podemos simplificar a resposta e dizer: 
- existimos no mundo para ser plenos, completos e felizes!

Ainda que pareça simples, não se trata de uma resposta 
de autoajuda ou uma panaceia. Esta resposta deixa de ser 
simples porque este conceito de felicidade não é um objeti-
vo a ser alcançado. Não é um ponto de chegada e nem um 
ponto de partida. É um processo. Então, o conceito de felici-
dade dos gregos é um conceito que nós, no campo das ciên-
cias humanas, chamamos de trágico. Ele não inclui somente 
sucessos ou resultados positivos. Ele inclui também as limi-
tações, também a reflexão sobre os erros cometidos; e as 
agrega para que possamos agir melhor. E nesse processo de 
significar nossas limitações e nossos erros, e agir de novo 
para acertar, vamos nos realizando e nos tornando felizes.

No campo da Educação, cada um de nós, atuando na sala 
de aula em que trabalha, na disciplina ou no campo do co-
nhecimento a que se vincula, pode convencer - através de 
seu trabalho - seus alunos e estudantes, de que vivemos e 
de que vale a pena continuar vivendo, porque juntos quere-
mos o sucesso de um projeto de realização e felicidade. Aqui 
é importante ressaltar de que não se trata de uma prática 
pedagógica de transferência de doutrinas, teorias e receitas 
sobre realização e felicidade, porque nenhum educador pode 
repassar a prescrição de como alunos e estudantes devem 
se comportar e agir para ser felizes. Isso é uma descoberta! 
E sabem por que isso é uma descoberta? Porque os gregos 
quando formulam essa resposta não são ingênuos. Porque 
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eles concluem, também, que nenhum de nós nasce com as 
condições de realizar esse projeto. Na verdade, nascemos 
como mamíferos superiores, e somente superiores porque 
nos designamos assim. Nascemos como mamíferos e se 
fossemos abandonados a nossa própria sorte jamais nos 
tornaríamos o que somos. Portanto, nascemos seres ani-
mais, mas podemos nos tornar seres humanos. E o que nós 
torna seres humanos? – A convivência com outros seres hu-
manos! Então, tornar-se humano é um processo!

Se nós não nascemos como humanos, mas podemos nos 
tornar humanos, os gregos se perguntam: - O que é que nós, 
como Pólis, como comunidade, como sociedade, devemos 
fazer então para criar essas estruturas matérias e essas pos-
sibilidades subjetivas de realização deste projeto de tornar o 
animal um humano? Nesse contexto, os gregos criam e exer-
citam socialmente o que chamam de Paideia (JAEGER, 1995) 
- um projeto social que dá origem ao que entendemos como 
Educação e inclui os espaços onde fazemos isso, que são 
nossas escolas (de todos os níveis); e, igualmente, as práxis 
da profissão docente.

Paideia é a formação integral do ser humano, que pode ser 
compreendida em três aspectos fundamentais: formação fí-
sica, formação intelectual, e formação moral.

Todos os sujeitos precisam ser formados fisicamente. 
Essa prática socioeducativa diz respeito à segurança, à saú-
de, ao esporte, ao uso do tempo ocioso (lazer), ao convívio 
informal entre os sujeitos iguais, às garantias de alimenta-
ção saudável (em quantidades e custos acessíveis), água po-
tável, etc. Atualmente, imputamos essas responsabilidades 
aos municípios, estados, união federal, aos governantes, aos 
gestores. Mas ela também diz respeito aos espaços forma-
tivos escolares, especialmente segurança, esportes, uso do 
tempo ocioso, destinação dos espaços em que não há aulas 
formais, etc.

Outro aspecto fundamental da Paideia é a formação inte-
lectual. Atribuída entre os gregos, aos “melhores entre nós”, e 
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estes os gregos chamavam de Philosophos (φιλόσοφος), “os 
que amam o conhecimento e a sabedoria” (RUTHERFORD, 
1991; BORNHEIM, 1998).

Aos Philosophos, aqueles que mais apreciavam e compre-
endiam o papel do conhecimento na formação do humano, 
é que se devia destinar o papel da formação intelectual das 
crianças, dos jovens e dos adultos. Esses amantes do conhe-
cimento e da sabedoria deviam apanhar todo o conhecimen-
to que já havia sido criado – no transcorrer de toda a história 
humana – para utilizá-lo como matéria-prima para estimu-
lar as crianças, adolescentes e adultos a uma reflexão críti-
ca. Uma estratégia de formação educativa que levaria todos 
os envolvidos à capacidade de formular críticas e questiona-
mentos e exercitar a criação e produção de novas e originais 
respostas e interpretações.

Diante do exposto, a afirmação de que educar não é trans-
mitir informações, encontra o fundamento de sua legitimida-
de. Aqui reside a grande questão relacionada à má qualidade 
da educação em nosso país, o Brasil. Generaliza-se – no es-
paço individual e público, profissional e governamental – a 
confusão prática e conceitual entre informação e conheci-
mento. Se nós, especialmente os educadores, cairmos nessa 
armadilha, nossa profissão e consequentemente nosso tra-
balho estão fadados à extinção, porque a tecnologia, espe-
cialmente as virtuais, transmitem e dão sentido à informação 
de forma muito mais qualitativa do que as “aulas tradicio-
nais”. Por isso, é necessário que se recupere a informação, 
sem desprezá-la, como matéria-prima das práxis educativas. 
É essencial que, como educadores, nos empenhemos coti-
dianamente, experimentando, correndo o risco de errar, em 
devolver ao conhecimento o papel de centralidade das nos-
sas ações e de nosso trabalho, de nossos projetos de vida, 
de nosso papel político na sociedade, pois através dessas 
práxis é que agimos politicamente.

Nenhum de nós se tornou quem é, especialmente educado-
ra ou educador, motivado pela informação que lhe foi trans-
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mitida enquanto conteúdo em sala de aula, em seu tempo 
escolar. Qualquer um de nós, que se ocupa em fazer uma 
descrição autobiográfica de si, diria que se tornou o que é – 
mulher ou homem educador – por causa do significado que 
foi capaz de dar a diferentes acontecimentos na sua trajetó-
ria de vida. Cada um de nós é o que é, chegou onde está, não 
por causa de alguma informação, de alguma matéria ou de 
algum conteúdo; mas por causa do sentido e do significado 
que se tornou capaz de dar a estas informações, a estes con-
teúdos, a estas “matérias”. E, provavelmente, o fez refletindo 
sobre o modo de algum docente, de algum colega – negativa 
ou positivamente – de existir no mundo.

A educação é uma estratégia fundamental para a preser-
vação e o desenvolvimento do humano. Todos os envolvidos 
em nossas práxis educacionais são afetados pelas “lições” 
que lhes passamos, como autoridades que lidam com a infor-
mação enquanto matéria-prima, em qualquer área do conhe-
cimento, sobre a qual perguntamos e exercitamos respostas 
novas, conhecimento. Isso é fundamental, é a única possibi-
lidade de significar nossas existências como docentes, pro-
fessores educadores. Dar sentido para o que fazemos em 
nossas escolas, mas também em espaços não escolares, é 
a possibilidade política de contribuir para a transformação 
de nossa sociedade, em nosso país e no mundo, porque ci-
dadãos que são capazes de perguntar – que exercitam a 
produção de respostas e conhecimentos novos – não são 
manipulados por uma ideia, por uma promessa, por um fa-
vor. Pegam suas vidas em suas próprias mãos, se organizam 
como iguais e vivem numa sociedade melhor, de cuja cons-
trução todos participam.

O resultado disso é a Felicidade. É realizar-se, pois, se to-
dos tivermos certezas de que é no espaço e no campo da 
educação que cada um de nós pode contribuir para o mun-
do ser melhor, e nesse processo nos tornar melhores e mais 
felizes, então vamos continuar com a educação, porque vale 
a pena! É mais efetivo do que um partido político, é mais 
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consequente do que o resultado de alguma eleição, porque 
muda a vida das pessoas, e pessoas melhores não deixam o 
mudo e o país ficar pior.

Considerações (não finais) sobre o desejo  
de conhecimento
Os princípios e valores, contextualmente vinculados aos as-
pectos subjetivos e objetivos de nossa existência; ou seja, 
nosso imaginário e nossas práticas (auto)biográficas, rela-
cionam-se com práxis educativas escolares e não escolares, 
como possibilidades metodológicas. Uma afirmação deste 
fundamento teórico e prático é entender que o conhecimento 
é antes de tudo um “desejo de conhecimento”.

O desejo é uma palavra que só tem sentido na presença 
da ausência. Desejo do conhecimento é se tornar capaz de 
perceber como a matéria-prima com a qual trabalhamos, en-
quanto educadores, pode estimular a curiosidade, as pergun-
tas, as interpretações originais e criativas, ou seja, sempre o 
desejo. Diante disso é fundamental a relação entre o desejo 
com o descontentamento e a insatisfação. Não existe dese-
jo onde há satisfação, onde há conforto. Diante da normo-
se (WEIL, LELOUP, CREMA, 1997), da excessiva adaptação, 
da naturalização e da normalidade imposta pelos contextos 
comportamentais da cultura em que sujeitos estão inseri-
dos, quem se adapta cumpre ordens e executa tarefas - não 
cria nada!

Somente os que estão insatisfeitos perguntam; somente 
os descontentes se atrevem a criar projetos novos, a viver 
experiências originais e alternativas. Nós, seres humanos, 
só somos o que somos por causa disso. O primeiro Homo 
sapiens que se colocou sobre duas pernas, e usou braços e 
mãos como ferramentas de trabalho, manifestou um descon-
tentamento revolucionário diante da imposição da natureza 
que o constituiu. A trajetória dos descontentamentos e das 
reações nos produziu e nos fez evoluir ao estágio do tempo 
presente. O novo somente nasce da insatisfação, da revolta, 
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do descontentamento, da revolução.
Toda a pergunta, que resulta do descontentamento e insa-

tisfação precisa de respostas.
As respostas são outra importante característica do desejo 

de conhecimento. É a busca de respostas lógicas, racionais, 
que quando partilhadas com outros – que podem refazer o 
caminho de sua construção para concordar ou discordar – 
que se apresenta igualmente como um exercício de produ-
ção do humano (HUME, 2009), porque quem fica na pergunta 
e não responde, ou não exercita respostas, naturaliza um pro-
cesso interno ou externo de desumanização ou de patológi-
ca “esquizofrenização”. A pessoa é o que é porque pergunta. 
Mas ela somente é o que é porque ensaia respostas e expe-
rimenta alternativas.

Outro aspecto fundamental do desejo de conhecimento é 
a universalidade. É a característica que nós, seres humanos, 
temos de não conhecer os limites, ou de questionar os limi-
tes, ou de ter a coragem de ultrapassá-los. É por isso que 
nós, seres humanos, não fomos destruídos pelas ditaduras, 
não desaparecemos ou fomos extintos pelas enormidades 
dos séculos XX e XXI. É por isso que refletimos sobre o fu-
turo, refletindo sobre o que somos. A universalidade é funda-
mental!

A universalidade possui um caráter ético que não pode ser 
desprezado como parte ou característica do conhecimento: 
- todo o ser humano, por sua condição humana, seja ele ho-
mem ou mulher; jovem, adulto ou idoso; rico ou pobre; re-
presente qualquer cultura em qualquer parte do mundo; 
independentemente de suas crenças, práticas religiosas, de 
suas orientações sexuais ou políticas, pode perguntar e par-
ticipar da produção de respostas. Isso é um conteúdo ético 
extremamente importante, porque não é uma identidade so-
cial, cultural, política ou econômica que nos define. Nenhuma 
força ou determinação externa nos faz e mantém humanos, 
somos nós, cada um de nós, pela consciência de nossa con-
dição humana, que nós construímos, mantemos e garan-
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timos como humanos. Assim, só porque somos diversos, 
é que nossas perguntas e nossas respostas são diversas. 
Se fôssemos clinicamente iguais, já teríamos sido extintos, 
como humanos ou como seres vivos.

Outra característica do desejo de conhecimento, de impor-
tância fundamental, é a de que não há conhecimento se não 
houver “risco, aposta e engajamento”:

- Cada vez que qualquer um de nós se pergunta, ele coloca 
em risco sua própria existência. E não é somente sua exis-
tência material, mas sua existência de vida. É porque cada 
vez que cada um de nós se pergunta, ele cria a possibilidade 
de desnaturalização, de estranhamento; a possibilidade de 
questionar-se sobre o que foi, sobre o que é, e sobre o que 
pode vir a ser.

- O conhecimento somente existe quando se corre o risco 
de perguntar, quando se corre o risco até de errar, mas acima 
de tudo de aprender com o erro. E neste contexto, o sujeito 
aposta! E, por mais que planeje o futuro, por mais que o or-
ganize, quando o realiza ele sempre é diferente daquilo que 
imaginou ou pensou que seria.

- O engajamento diz respeito ao fato de que ninguém, ne-
nhum “outro”, faz pelo sujeito, faz por você. Ninguém faz por 
qualquer um de nós. Não é a execução de uma ordem, não 
é a submissão a uma ideologia política, a um governo, a um 
partido, a uma associação. Só acontece de verdade se o en-
gajamento em projetos de vida for exercício de vontade pró-
pria e de reconhecimento solidário do outro.

As consequências disso não são um resultado que possa 
ser apropriado por “A” ou por “B”. As consequências disso se 
produzem em cada um de nós. E, na verdade, o desejo de co-
nhecimento, expresso por suas características: - desconten-
tamento, insatisfação e revolta; - busca de respostas lógicas 
e racionais; - universalidade; e, - risco, aposta e engajamento; 
é alternativa de consciência, exercício e preservação da iden-
tidade humana na defesa e respeito da diversidade.
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Travessias e narrativas 
(auto)biográficas  
na formação de professores  
de Educação Física
Marcelo Silva da Silva

Um instante introdutório

“No hall da estação percebeu que faltavam trinta mi-
nutos. Lembrou-se bruscamente de que num café da 
rua Brasil (a poucos metros da casa de Yrigoyen) ha-
via um enorme gato que se deixava acarinhar pelas 
pessoas, como uma divindade desdenhosa. Entrou. 
Aí estava o gato, adormecido. Pediu uma xicara de 
café, adoçou-o lentamente, experimentou-o (esse 
prazer lhe tinha sido proibido na clínica) e pensou, en-
quanto alisava a negra pelagem, que aquele contato 
era ilusório e que estavam como separados por uma 
vidraça, porque o homem vive no tempo, na suces-
são, e o mágico animal, na atualidade, na eternidade 
do instante” (BORGES, 1999).

Vivemos no tempo, na sucessão, na soma de instantes, mal 
percebemos o presente vivido, os momentos e detalhes que 
definem nossa formação, como nos tornamos nós mesmos, 
como formamos a própria identidade. Por isso, ao narrarmos 
nossas trajetórias, nossas histórias de vida de formação, 
passamos a perceber melhor o tempo vivido, a sucessão dos 
instantes que passam despercebidos. Escrever, ler e reescre-
ver nossa história pode ser uma forma de romper com a dis-
tância do tempo e a eternidade do instante, representados 
por Borges em analogia à “vidraça” e ao “mágico animal”.  
O instante, frisado pelo autor, pode ser bem mais do que um 
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breve momento, pode ser um tempo eterno, se pudermos 
efetivamente vivê-lo de forma intensa e presente.

A partir dessa reflexão, fazemos um convite, a você leitor, 
que, a partir da escrita deste artigo, possa ser interlocutor 
das reflexões sobre o tempo vivido e narrado, problematizan-
do a importância das travessias que realizamos ao longo de 
nossas trajetórias de vida.

O trabalho descrito é resultado de uma reflexão elaborada 
para mesa temática “A Vida em Narrativa na Região Sul”, re-
alizada durante o II Colóquio Internacional sobre Imaginário, 
Educação e (Auto)Biografias, VI Colóquio sobre Imaginário e 
Educação, I Encontro Regional da Biograph Sul, evento que 
ocorreu na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2019.

Nosso objetivo neste texto é descrever brevemente sobre 
o uso das histórias de vida de formação, a partir das narra-
tivas (auto)biográficas, como estratégia para transformação 
dos processos formativos visando ao reconhecimento e in-
corporação de novos saberes, incentivando o protagonismo 
e a busca pela emancipação dos sujeitos durante a formação 
de professoras e professores de Educação Física.

Para ordenar a reflexão dividimos a escrita em dois mo-
mentos específicos, no primeiro apresentamos alguns ele-
mentos teóricos e contextuais sobre as narrativas e, no 
segundo, descrevemos uma experiência realizada na for-
mação de professoras e professores com o uso das narrati-
vas (auto)biográficas no curso de licenciatura em Educação 
Física da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral.

Por que as narrativas (auto)biográficas?
Para iniciar a reflexão sobre a temática do texto podemos 
nos fazer alguns questionamentos, como, por exemplo: por 
que as narrativas? Por que a necessidade de nos narrarmos? 
Ou narrarmos nossas trajetórias pessoais? Qual a validade 
dessas narrativas? Qual a importância dessas narrativas 
para os processos formativos? Essas narrativas podem ge-
rar um conhecimento significativo?
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Este, entre outros, possíveis questionamentos são impor-
tantes, pois possibilitam refletir não só sobre as próprias 
narrativas, sua importância e suas possibilidades nos pro-
cessos formativos, mas também quais os conhecimentos e 
saberes que historicamente são reconhecidos como válidos 
e significativos para formação das professoras e professores 
e o lugar dos sujeitos e suas subjetividades nesse processo.

Somos seres contadores de histórias, vivemos vidas nar-
radas, diriam Connely & Clandinin (1995), esse processo de 
narrar-se, ou narrar uma história coletiva pode ter muitos sig-
nificados e sentidos, pode provocar diferentes reações nos 
sujeitos na medida em que contam suas próprias histórias. 
Podemos citar como reações os processos de transforma-
ção internos (no próprio sujeito) e externos (em grupos que 
partilham de histórias ou trajetórias comuns ou intercruza-
das) dos sujeitos, sendo este um dos motivos de resgatar-
mos a importância de contarmos histórias, nossas histórias, 
nossas trajetórias e travessias.

Para Neira (2017), citado por Venâncio & Sanches Neto 
(2019, p. 732), as narrativas pessoais são atividades que fo-
mentam a (auto)formação durante o curso de licenciatura e 
que se assemelham ao registro de relatos de experiência.

Mas por que narrar a vida pode ser formativo?

As narrativas estimulam a reflexão sobre a própria 
ação, sobretudo quando são analisadas de modo co-
letivo por professores(as) em diferentes estágios da 
carreira docente. No caso da formação inicial, Neira 
(2017) aponta a ocorrência de discussões sobre situ-
ações de aprendizagem, a mobilização de conceitos 
que fundamentam as intervenções e a análise das 
experiências individuais. Essas atividades posicio-
nam os(as) estudantes em situações que demandam 
a reflexão e a busca por alternativas para o encami-
nhamento de problemas compartilhados entre os(as) 
colegas (VENÂNCIO & SANCHES NETO, 2019, p. 733).
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Ao iniciarmos um processo de formação muitas vezes não 
percebemos quando determinados momentos, experiências 
e situações são significativas em nossas trajetórias, muitas 
vezes só percebemos muito tempo depois do ocorrido como 
alguns momentos e situações podem ser transformadores, 
como em geral estamos envolvidos em um conjunto de tra-
mas e situações, que nos formam e nos influenciam ao longo 
de nossas vidas.

Freire, em Pedagogia da Esperança, afirma que:

nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto 
de raiva ou de amor, um poema, uma tela, uma can-
ção, um livro tem por trás de si uma única razão. Um 
acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um 
gesto, um poema, um livro se acham sempre envolvi-
dos em densas tramas, tocados por múltiplas razões 
de ser de que algumas estão mais próximas do ocor-
rido ou do criado, de que outras são mais visíveis en-
quanto razão de ser. Por isso é que a mim me interes-
sou sempre muito mais a compreensão do processo 
em que e como as coisas se dão do que o produto em 
si (FREIRE, 1997, p.25).

Freire, ao defender a ideia de que os processos, a trama de 
acontecimentos e experiências vividas vão dando sentido e 
significado à nossa vida, aponta para importância dessa tra-
jetória e de que devemos valorizá-la nos processos de forma-
ção e emancipação.

Poeticamente, Freire vai nos falar do tempo dos aconte-
cimentos e como eles se ligam em uma trama que vai nos 
constituindo, sem percebermos esse vivido:

Pedaços de tempo que, de fato, se achavam em mim, 
desde quando os vivi, à espera de outro tempo, que 
até poderia não ter vindo como veio, em que aque-
les se alongassem na composição da trama maior. 
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Ás vezes, nós é que não percebemos o “parentesco” 
entre os tempos vividos e perdemos assim a possibi-
lidade de “soldar” conhecimentos desligados e, ao fa-
zê-lo, iluminar com os segundos, a precária claridade 
dos primeiros (FREIRE, 1997, p.26).

Muitas vezes, durante a trajetória acadêmica, na pesquisa 
e na atuação como docente formador, nos perguntávamos 
sobre esses “parentescos” entre os tempos vividos e como 
estes vão nos definindo, nos conduzindo, não de forma linear, 
ou determinista, mas, ao mesmo tempo, impulsionam nosso 
ser e nosso fazer, como pessoas e como profissionais. A ne-
cessidade de percebermos esses tempos, e a trama que vai 
se constituindo como nossa história, é fundamental para um 
processo que se proponha emancipador, pois é desta forma, 
conhecendo a nós mesmos, que podemos nos empoderar e 
conduzir nossas histórias de maneira livre.

Narrar o vivido é fundamental para tentarmos perceber os 
diferentes elementos da trama que vai nos constituindo. Os 
tempos vividos, na infância, na família, o tempo na escola 
como estudante, as influências em diferentes espaços so-
ciais vão determinando em muito nossas crenças e convic-
ções.

Considerando essa premissa, anunciada por Freire (1997), 
o trabalho com as narrativas (auto)biográficas de formação 
que desenvolvemos na graduação tem sido uma tentativa de 
utilizar estratégias na formação inicial dos estudantes que 
possibilite o resgate do sujeito, o empoderamento e, ao mes-
mo tempo, uma ruptura com a lógica hegemônica, que define 
os currículos e conteúdos da formação a partir de um prisma 
estritamente cientificista.

Ao buscarmos, como Freire (1997), o resgate do sujeito, da 
subjetividade e das relações sociais no processo de produ-
ção do conhecimento e da formação profissional, adotamos 
uma perspectiva reforçada pelas ideias de Boaventura de 
Souza Santos (2008). O autor define o conceito de Ecologia 
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de Saberes, entendida como ecologia de práticas de sabe-
res fundada em um conjunto de epistemologias, que reco-
nhecem e respeitam a diversidade como tentativa de pensar 
uma globalização contra hegemônica.

A opção pela perspectiva biográfica (JOSSO, 1999) está vin-
culada à reabilitação progressiva do sujeito e do ator, atitude 
que se coloca como imperativa ao pensar os processos for-
mativos de estudantes que visem à emancipação humana. 
Nesta perspectiva das narrativas, também, buscamos supe-
rar o paradigma tradicional que percebe o sujeito fora dos 
processos de formação e compreensão do mundo, como ob-
serva Bolivar (2002)

Unido a nuestra condición postmoderna, estamos, 
pues, en una crisis de los modos paradigmáticos es-
tablecidos de conocer, donde se replantea el papel 
del sujeto investigador y la necesidad de incluir la 
subjetividad en el proceso de comprensión de la reali-
dad. Narrativas de gente y narrativas del investigador 
se funden productivamente para comprender la reali-
dad social (BOLIVAR, 2002, p.5).

Freire (1997) destaca a importância de que, antes mesmo 
de ler a palavra, é necessário ler o mundo onde estamos in-
seridos; ler a palavra sem compreender as relações sociais e 
culturais em que estamos imersos nos aliena e leva à opres-
são. A forma de superarmos esse processo é nos tornarmos 
sujeitos de nossa formação, conscientes de onde estamos 
no mundo. O paradigma da ciência moderna e suas conse-
quências na compreensão dos processos educativos pode 
levar, numa perspectiva extrema, a uma negação da subje-
tividade e da percepção das relações complexas que se dão 
entre a compreensão da palavra e do mundo em que esta-
mos.

Ao adotarmos a perspectiva das narrativas buscamos su-
perar um paradigma tradicional, que percebe o sujeito fora 
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dos processos de formação e compreensão do mundo, acei-
tando novas perspectivas, que percebem e incluem a sub-
jetividade como parte do processo de compreensão da 
realidade.

O educador, educadora - que devem fazer parte ativa do 
processo – e o educando, educanda ao narrarem-se, reme-
morando suas histórias, trajetórias e tramas constituídas, 
vão percebendo o “parentesco” entre o vivido e os lugares 
que chegaram, as escolhas assumidas, as omitidas, as con-
cepções que trazem e repetem, a própria ideia de professor, 
que possuem e querem ser. Acreditamos que o exercício pro-
posto ao narrar-se pode corroborar a necessidade de que o 
educando precisa torna-se educando assumindo-se como 
sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do 
educador. Nisto é que reside, em última análise, a grande im-
portância política do ato de ensinar (FREIRE, 1997, p. 65).

Ainda que a história narrada seja do sujeito que a narra, 
esta história nunca está isolada do contexto e dos demais 
sujeitos, pois se dá em relação com o outro. Então, o olhar e 
a descrição sobre as percepções do vivido são individuais e 
coletivas, são frutos das construções subjetivas permeadas 
por diálogos com o meio e com os outros.

A questão da construção da identidade profissional não 
pode ser entendida dissociada das construções pessoais 
do sujeito. Isso nos leva a entender que é preciso resgatar 
essa subjetividade nos processos de formação, para além da 
perspectiva técnica.

A identidade profissional não se constitui em um único mo-
mento, a partir de uma referência específica. Ela está perme-
ada pelas experiências pessoais de sucessivos momentos, 
que se configuram desde as diferentes fases da vida, a for-
mação inicial e a trajetória profissional, envolvendo tanto as 
representações sobre esta prática, como a concretude do 
seu fazer (ABRAHÃO, 2016).

São os diferentes tempos e o parentesco entre eles, como 
Freire se refere, que constituem nosso ser-fazer educador, as 
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relações que consciente ou inconscientemente fazemos, que 
vão sendo incorporadas ao longo de uma vida, de diferentes 
fontes que formam a identidade docente.

Por fim, narrar-se, nessa perspectiva, passa a ser mais 
do que rememorar história, mas um diálogo entre o próprio 
narrador mediatizado pelo mundo vivido, percebendo as re-
lações entre o subjetivo e o objetivo, entre o pessoal e o pro-
fissional, entre as escolhas mais ou menos conscientes que 
levam à constituição do eu, para assim tornar o processo de 
formação uma verdadeira experiência, no sentido que Bondiá 
(2002) destaca como algo que nos toca, algo que nos acon-
tece, que nos atravessa, que nos transforma, uma experiên-
cia significativa, mediante a qual buscamos produzir uma 
práxis significativa.

Narrativas (auto)biográficas como experiência formativa
Após o primeiro momento, de reflexão teórica sobre as narra-
tivas e sua importância, passamos para o segundo momen-
to, onde descrevemos a experiência com essas narrativas 
(auto)biográficas na formação inicial de professoras e pro-
fessores de Educação Física.

Destacamos que na perspectiva bibliográfica que desen-
volvemos no processo de formação, não trabalhamos efeti-
vamente com as histórias de vida, mas sim com as histórias 
de vida de formação. Notar esta diferença é salientar que as 
histórias de vida postas a serviço de um projeto são neces-
sariamente adaptadas à perspectiva definida pelo projeto no 
qual elas se inserem (JOSSO, 2004, p. 31). No nosso caso 
o objetivo proposto foi explorar biograficamente as trajetó-
rias escolares e formativas dos estudantes ao ingressarem 
no curso de formação inicial de professoras e professores de 
Educação Física, buscando compreender suas motivações e 
expectativas.

A prática que apresentamos vem sendo construída e desen-
volvida desde 2015 em um curso de licenciatura de Educação 
Física da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, com 
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estudantes ingressantes. Dentro da grade curricular temos 
os módulos de Projetos de Aprendizagem (I, II, III, IV, V e VI), 
que compõem um eixo de produção do conhecimento. No 
primeiro semestre, no módulo de Projeto de Aprendizagem I, 
temos o objetivo de apresentar conceitos importantes para 
a continuidade do curso, conceitos como por exemplo: uni-
versidade, conhecimento, conhecimento científico, ciência, 
pesquisa, projetos, entre outros. Por ser um momento intro-
dutório foi necessário problematizar com os estudantes te-
mas e conceitos que são tidos como conhecidos, mas nem 
sempre estudados ou compreendidos a fundo.

A questão posta foi como trabalhar os conceitos espera-
dos e ainda problematizar os educandos e educandas para 
que se tornem sujeitos cognoscentes de seus próprios pro-
cessos de formação, assumindo seu papel na construção de 
sua trajetória formativa. Com esse intuito decidimos partir 
das narrativas dos estudantes, buscando um duplo objetivo: 
tornar o processo (auto)biográfico uma experiência forma-
tiva e, ao mesmo tempo, uma estratégia de pesquisa-ação 
com os estudantes envolvidos.

Connely & Clandinin (1995) afirmam que somos seres que 
individual e socialmente vivemos vidas narradas, portanto, 
cada vez mais faz sentido investirmos em pesquisas[forma-
ção], em especial, no campo educacional, que valorizem a 
contação de histórias, o resgate das memórias ressignifica-
das, as narrativas (auto)biográficas para compreensão e ex-
plicitação de fenômenos [bem como, processo formativo].

Estrategicamente abordar a experiência (auto)biográfica 
da maneira como descreveremos na sequência, possibilitou 
apresentar os conceitos esperados na vivência de um pro-
cesso de pesquisa-ação com os próprios estudantes a me-
dida que estes narravam suas histórias de vida de formação, 
tornando suas memórias elementos de uma metanarrativa 
que produz dados sobre os sujeitos e sobre o contexto so-
ciocultural.
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Para organizar e sistematizar a experiência formativa, ao 
mesmo tempo que realizamos o processo de investigação, 
nos baseamos na proposta de Josso (2004), adaptando-a 
em etapas organizadas da seguinte forma:

• no início do semestre são apresentados aos estudantes 
elementos introdutórios sobre a teoria do método (auto)
biográfico, na sequência os estudantes são convidados a 
participar do processo, concordando com um acordo/con-
trato pedagógico;

• a partir de uma dinâmica inicial, os estudantes devem re-
alizar um primeiro exercício de escrita, elaborando um re-
sumo sobre suas trajetórias de vida até aquele momento;

• na sequência, retomando os elementos teóricos sobre 
o método (auto)biográfico, e relendo os resumos escritos, 
devem escrever suas histórias de vida de formação, de ma-
neira ampliada, tendo como referência um instrumento pro-
vocativo previamente elaborado pelo docente;

• após algumas semanas com a história escrita em mãos, 
novamente partimos para o processo de mapeamento de 
palavras-chave, considerando os objetivos do módulo e 
objetivos construídos coletivamente durante as etapas ini-
ciais (esta etapa é realizada individualmente, cada estudan-
te a partir da sua escrita);

• desse mapeamento procuramos sistematizar coletiva-
mente as falas/passagens significativas para construir 
uma sistematização em categorias (construídas a partir 
dos objetivos definidos);

• após a sistematização partimos para uma etapa final, 
momento em que discutimos o que foi encontrado no pro-
cesso e, principalmente, como esse processo de rememo-
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rar, resgatar as experiências vividas, pode dar sentidos e 
significados para o momento que estão vivendo e as suas 
escolhas na continuidade do processo de formação.

O objetivo dessas etapas é provocar os educandos para 
que identifiquem o que os mobiliza a estarem nesse lugar 
de formação, tendo a chance de ressignificar o que é reme-
morado e o que é aprendido ao longo do curso, dando novos 
sentidos e significados às aprendizagens vividas, tornando a 
formação efetiva.

Em outras palavras, pedimos que os educandos e educan-
das ao longo do semestre se apresentem para seus colegas 
e se (re)conheçam durante o processo de formação no cur-
so, descobrindo as aproximações e os distanciamentos entre 
eles, os interesses e expectativas, as identidades presentes e 
os possíveis percursos formativos que irão tomar.

Ao longo dos últimos anos, desde 2015, realizamos essa 
proposta com os estudantes ingressantes do curso de licen-
ciatura de Educação Física. Ao todo, até o momento, foram 
cinco turmas de calouros que participaram - em média 35 
a 40 estudantes por turma - escrevendo suas histórias, que 
têm se transformado em dados para conhecer o perfil de 
cada turma.

Para exemplificar, descrevemos alguns dados encontrados 
a partir da metodologia desenvolvida, tomando como refe-
rência para análise neste texto a turma ingressante de 2015, 
na qual, de um total de 50 estudantes, 41 responderam os 
dois instrumentos, a escrita inicial e a segunda escrita.

O primeiro elemento que nos chamou a atenção, ao anali-
sar a narrativas, foi a dificuldade dos estudantes, em geral, 
escreverem sobre suas próprias trajetórias; em muitos ca-
sos percebemos um bloqueio em reconhecer as suas vidas 
como algo significativo, com passagens que mereciam ser 
registradas e contadas.

Foram comuns falas como: “por que escrever sobre mim? 
Não tem nada importante!”; “Não tenho nada interessante 
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para falar sobre mim...”; “Minha história não tem nada de-
mais...” (Diário de campo do professor, 2015).

Por outro lado, em alguns casos, à medida que avança-
mos da primeira para a segunda escrita, percebemos uma 
grande evolução na construção da narrativa. A partir dos en-
tendimentos teóricos e do desdobramento do módulo, perce-
bemos que eles passam a valorizar mais o que já foi vivido, 
passam a reconhecer algumas de suas certezas e saberes e 
ao mesmo tempo começam a refletir mais sobre a escolha 
do curso e o que esperam dele. A Estudante F.K./2015 expli-
cita essa percepção na sua narrativa:

“[...] a experiência de escrever sobre alguns pontos da 
minha vida foi bem interessante, pois não costumo 
parar para pensar no que aconteceu e no que eu es-
pero para o futuro e essa prática também me ajudou 
a perceber os conceitos e aprendizagens que estou 
levando em minha vida nos aspectos profissional e 
pessoal” (Estudante F.K/2015).

Ao problematizar os resultados que sistematizamos, bus-
camos provocar nos estudantes a necessidade de definirmos 
projetos de formação, com objetivos a serem alcançados, 
dando sentido ao curso que estão realizando e provocando 
a construção e/ou fortalecimento da autonomia, para que 
escolham temas que lhes interessem e façam parte dessa 
formação, assim como ressignifiquem os diferentes saberes 
trabalhados no curso a partir dos seus projetos profissionais 
e de vida.

A primeira escrita, ainda tímida e resumida, foi o ponto de 
partida para passarmos à segunda proposta de escrita am-
pliada; para esse processo foram utilizadas diversas estraté-
gias provocativas para ampliação da narrativa, dinâmicas em 
grupo, filmes, imagens, entre outras. Dentre essas estraté-
gias/instrumentos uma tem sido usada de forma recorrente, 
um roteiro provocativo com itens que balizam a reescrita da 
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trajetória. Esse roteiro provocativo, é organizado na forma de 
um conjunto de citações que remetem para momentos, lo-
cais e sujeitos importantes para compreensão da trajetória 
dos acadêmicos e as motivações que levaram à escolha do 
curso.

A segunda constatação encontrada nas narrativas desse 
grupo, identificada também na literatura e nas pesquisas 
sobre formação de professores de Educação Física, é que 
a grande maioria dos estudantes ao pensarem suas motiva-
ções pela escolha do curso identificam a relação com os te-
mas específicos da Educação Física como motivadores para 
essa escolha, a relação com o esporte e o gosto pelas ativi-
dades físicas.

“Escolhi o curso de Educação Física porque pretendo 
trabalhar com as crianças e é o esporte é o que elas 
mais gostam nas aulas de Educação Física” (Estu-
dante P.A./2015).
“Estou fazendo esse curso, tanto por querer continuar 
um projeto com jovens atletas, tanto pelo prazer de 
poder treinar e levar para os jogos pequenos enxa-
dristas...” (Estudante S.E./2015).
“Escolhi a Educação Física por amar esportes e por 
gostar de ensinar, sempre quis ser professor...” (V.G. 
12/2015).

Alguns estudantes, no caso dessa turma de 2015, identifi-
cam também a afinidade com a docência, mas em número 
menor outros encontram-se indecisos sobre as motivações 
da escolha, às vezes influência familiar, outras a falta de iden-
tidade com outros cursos oferecidos.

“[...]foram meus irmãos que me convenceram a pres-
tar vestibular. A princípio o curso seria o de ciências, 
pois era o menos concorrido e como as aulas eram 
no período noturno se encaixou nas minhas expecta-
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tivas[...].” (Estudante B. R./2015).
“[...]escolhi ser professor ao invés de dentista quando 
tive essa opção”(Estudante C.E./2015).
“[...] escolhi fazer o curso de EF para melhorar o meu 
trabalho [na educação infantil] com as crianças e fu-
turamente atuar em outras etapas da Educação” (Es-
tudante F.K./2015).

Considerando nossos objetivos de formação, o dado em si, 
muitas vezes, não era o mais importante, mas a ressignifica-
ção que os próprios estudantes fazem ao parar para pensar 
sobre o que os motivou a escolher o curso, esse tem sido o 
processo mais importante, considerando a necessidade da 
construção de uma identidade profissional por parte deles.

No processo de sistematização, trabalhamos com algu-
mas categorias iniciais, a Infância, a Escola, os Professores 
de Educação Física, o Esporte e a Escolha do curso. Em rela-
ção à Infância, no grupo de estudantes de 2015, nos chamou 
a atenção o aspecto lúdico e de liberdade que essa etapa e 
suas vivências apresentaram, ao mesmo tempo, poucos, ou 
quase nenhum dos futuros professores, relaciona a infância, 
os jogos, as brincadeiras como um espaço formativo.

“[...] minha infância foi divertida, brinquei muito na 
rua, do futebol de golzinho ao Bete-ombro” (Estudan-
te S.F./2015).
“[...] passava o dia todo no campo jogando bola, ou 
na rua, brincando de tudo que nossa criatividade nos 
permitia [...]” (Estudante V.G/2015).
[...] minha infância foi bem divertida, por que morar 
em uma ilha é uma aventura para uma criança” (Estu-
dante S. L./2015).

Em relação à Escola, na turma em questão, as falas de-
monstraram uma forte ligação afetiva com o espaço da es-
cola, sendo percebido como um tempo/espaço de boas 
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recordações, a maioria apresentava memórias positivas, 
lembranças das amizades dos aprendizados. Os professo-
res também tiveram um papel importante para eles, alguns 
apresentavam ligações familiares com professores, mais um 
fator que levou à escolha do curso.

“As recordações que tenho da escola são boas, tive 
muitos amigos, muitas experiências diferentes, sem-
pre fui uma aluna dedicada[...]” (Estudante S.L./2015).
“[...] da escola tenho excelentes lembranças, desde 
as séries iniciais, pois tive como uma de minhas pro-
fessoras, minha querida mãe, não por ser minha mãe, 
mas por que aprendi e continuei aprendendo com ela 
(Estudante C.L./2015).
“Nasci em uma família com predominância no Ma-
gistério. Meu bisavô, meu avô e avó paternos foram 
professores e diretores de ensino [...]” (Estudante 
S.F/2015). 

Por fim, o Esporte apresenta-se como a maior referência 
para a escolha do curso, seja como uma prática prazerosa, 
lúdica e de lazer, ou como uma experiência competitiva, atra-
vés da participação de jogos escolares, competições mu-
nicipais e estaduais, na escola, ou fora dela, em projetos e 
escolas de modalidades específicas.

“[...] minha atividade preferida de lazer é jogar vôlei e 
futebol [...]. (Estudante P.A./2015).
“[...] na adolescência me envolvi muito com os espor-
tes, da 5º até a 8º série, na época participei todos os 
anos dos jogos escolares [...] (Estudante B.E./2015).
“[...] aos 10 anos troquei de escola e lá comecei a me 
interessar por esportes, entrei para o tie de futsal 
da escola e para o time de xadrex [...] (Estudante P. 
D./2015).
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“Em se tratando de esportes, basicamente gosto de 
todas as modalidades, com grande preferência para 
o futebol [...]” (Estudante N.F./2015).

Esses são alguns exemplos das informações e descober-
tas feitas a partir das narrativas dos estudantes, esse tem 
sido o exercício que propusemos com o intuito de conhecer 
mais sobre eles, mas também promover o autoconhecimen-
to e a reflexão sobre o que os mobilizam, quais os temas de 
interesse, os assuntos e conteúdos que trazem e desejam 
aprofundar na continuidade do curso.

Considerações finais
Trabalhar com as histórias de vida de formação, a partir das 
narrativas (auto)biográficas, tem sido uma experiência ex-
tremamente significativa, por diversos motivos, entre eles 
um dos que mais nos motiva é o fato desse processo apro-
ximar o educador dos educandos e vice-versa, fortalecendo 
a relação entre eles. Desde o início da proposta todos são 
convidados a se perceberem como sujeitos da formação, es-
tabelecendo uma relação de pares, destacando os aspectos 
humanos da formação.

A proposta provoca nos estudantes a percepção de que 
todos nós temos histórias importantes, dignas de serem 
narradas, histórias onde somos protagonistas e devemos va-
lorizar, resgatar, compreender, pois são essas histórias que 
nos definem, que nos constituem, quanto mais conscientes 
assumirmos esse protagonismo melhor.

Ainda que, por vezes, não nos demos conta de que são 
nossas histórias que acabam por nos definir, que nossas 
escolhas e nossa trajetória de formação são parte de nos-
sa história, mas não só a formação inicial, acadêmica, que 
constituem nossa identidade profissional, é preciso pensar a 
formação dentro de um projeto de vida maior, que precisa ser 
assumido pelos educandos, como sujeitos de suas histórias.



20
5

As reflexões e experiências neste texto buscam problema-
tizar, também, os processos de produção e validação do co-
nhecimento, buscando nas narrativas outras possibilidades 
que valorizem as subjetividades e o papel dos sujeitos como 
produtores de conhecimentos.

Por fim, acreditamos que os processos educativos de ensi-
no e aprendizagem devem fortalecer experiências formativas 
que valorizem a curiosidade epistemológica, o conhecimen-
to crítico e o protagonismo de educandos e educadores.

Esperamos que os argumentos aqui apresentados e a expe-
riência relatada contribuam com o debate sobre a formação 
de professores, em especial sobre as práticas que envolvam 
as histórias de vida de formação e as narrativas (auto)bio-
gráficas, abrindo novas possibilidades para novas travessias.
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de Pelotas (UFPel). Doutora em Educação pelo Programa 
de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel) 
(04/2018). É coordenadora adjunta do Centro de memória e 
pesquisa Hisales - História da Alfabetização, Leitura, Escrita 
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e dos Livros Escolares (FaE/UFPel), do qual faz parte des-
de 2011. É editora adjunta da Revista História da Educação - 
RHE (ASPHE-RS), da qual integra a comissão editorial desde 
outubro de 2016.

Eliane Peres
(etperes@gmail.com)
Professora Titular da Faculdade de Educação da UFPel. 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade 
Estadual de Londrina (1989), Especialização em Educação 
pela Universidade Federal de Pelotas (1992), Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(1995) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (2000). Realizou estágio de pós-doutora-
do (com bolsa CAPES) na University of Illinois at Urbana-
Champaign (USA) em 2011-2012. Foi Fulbright Visiting 
Professor na University of Texas at San Antonio, USA, em 
2018. É líder do grupo de pesquisa HISALES (História da 
Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares, CNPq) 
desde 2006. Coordenadora do GT 10 - Alfabetização, Leitura 
e Escrita, da ANPED (2017-2019).

Jorge Luiz da Cunha
(jlcunha11@yahoo.com.br)
Professor titular da Universidade Federal de Santa Maria - 
UFSM. Possui Graduação - Licenciatura Curta e Licenciatura 
Plena em Estudos Sociais, História e Geografia pelas 
Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul - FISC (1982), 
Mestrado em História Social do Brasil pela Universidade 
Federal do Paraná - UFPR (1988) e Doutorado (Dr. phil) em 
História Medieval e Moderna Contemporânea pela Universität 
Hamburg, Alemanha (1994). É coordenador do Núcleo de 
Estudos sobre Memória e Educação - CLIO, criado em 1996, 
e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 
Também foi membro da Comissão do Ministério da Educação 
- MEC, de Implantação da Universidade Federal do Pampa - 
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UNIPAMPA, de 2006 a 2008. Entre 2005 e 2013 foi membro 
do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria - RS. Em 
2014 foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil, através da Embaixada do Brasil no México, para 
inaugurar Cátedras de Cultura Brasileira nas Universidades 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP e 
Universidad Autónoma de Tlaxcala - UATx, no México. Desde 
dezembro de 2016 é presidente da Associação Brasileira de 
Pesquisa (Auto)Biográfica, BIOGRAPH.

Júlia Guimarães Neves
(juliaaneves@hotmail.com)
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas 
- UFPel. Mestre em Educação (PPGEdu/FURG), especialista 
em Educação Ambiental (FURG) e graduada em Pedagogia e 
Ciências Biológicas Licenciatura. Desenvolveu pesquisa em 
nível de mestrado e doutorado em Educação no campo da 
pesquisa (auto)biográfica.

Lourdes Maria Bragagnolo Frison (in memoriam)
(frisonlourdes@gmail.com)
Pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Ph.D em Psicologia da Educação pela Universidade 
de Lisboa, professora associada do Departamento de 
Fundamentos da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel). Líder do Grupo de Estudos e 
Pesquisa da Aprendizagem Autorregulada – GEPAAR, cre-
denciado no Cnpq. Participante do Programa de Pesquisa 
da Aprendizagem Autorregulada – PEAAR, Universidade de 
Lisboa. Bolsista de Produtividade CNPq/Pq2.

Lúcia Maria Vaz Peres
(lp2709@gmail.com)
Professora titular da Universidade Federal de Pelotas, na 
Faculdade de Educação. Formação inicial Pedagogia, espe-
cialização em Psicopedagogia, mestrado e doutorado em 
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Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Pós-doutorado na Universidade do Minho em Portugal na 
área de estudos em Psicologia e Imaginário. Integra a atual 
gestão da Reitoria da UFPel. É líder do Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Imaginário, Educação e Memória (GEPIEM/
UFPel/RS).

Marcelo Silva da Silva
(marcelo.ufprlitoral@gmail.com)
Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela 
Universidade Federal de Pelotas, RS (1995), Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Pelotas, RS (2002) 
e Doutor em Educação pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, RS (2009). Atualmente é professor associado da 
Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, PR.

Maria Helena Menna Barreto Abrahão
(abrahaomhmb@gmail.com)
Licenciada em Letras Anglo-Germânicas (UFSM); Mestre 
em Educação: Planejamento Educacional (UFRGS); Doutora 
em Ciências Humanas: Educação (UFRGS). Docente per-
manente na FAE/PPGEdu, Universidade Federal de Pelotas. 
Integra o Programa de Pesquisa do Centro de Investigação 
em Aprendizagem Autorregulada - PEAAR (Univ. de Lisboa). 
Membro do Comité Académico Asesor Internacional do 
Programa de Formación Narrativa Y (Auto)Biográfica en 
Educación - Doctorado, Universidad Nacional de Rosario, 
Arg. Desde 1998, é líder do GP “Profissionalização Docente 
e Identidade - narrativas em Primeira Pessoa: GRUPRODOCI. 
Sócia honorária da Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)
biográfica, integrando o Conselho de Publicação, desde 2008. 
Em 2004 idealizou e presidiu o I Congresso Internacional de 
Pesquisa (Auto)biográfica - CIPA, do qual coordenou a rea-
lização na PUCRS, iniciando importante movimento no que 
respeita à formação de redes de pesquisadores brasilei-
ros e estrangeiros dedicados à pesquisa (auto)biográfica. 
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Participou da Comissão Organizadora do II, III, IV, VI ,VII, VIII 
CIPAs. Presidiu novamente o CIPA, V edição, em 2012.

Rogério de Almeida
(www.rogerioa.com)
Professor Associado da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FEUSP). Coordena o Lab_Arte 
(Laboratório Experimental de Arte-Educação & Cultura) e o 
GEIFEC (Grupo de Estudos sobre Itinerários de Formação em 
Educação e Cultura). É Editor da Revista Educação e Pesquisa 
(FEUSP) e Editor Colaborador para a área de Educação da 
Revista Machado de Assis em Linha. Bacharel em Letras 
(1997), Doutor em Educação (2005) e Livre-Docente em 
Cultura e Educação, todos os títulos pela Universidade de São 
Paulo (USP). Pós-doutoramento na Universidade do Minho 
(2016). Trabalha com temas ligados à Cinema, Literatura, 
Filosofia Trágica e Imaginário.

Valeska Maria Fortes de Oliveira
(vfortesdeoliveira@gmail.com)
Professora titular do Departamento de Fundamentos da 
Educação do Centro de Educação da Universidade Federal 
de Santa Maria/RS. Possui graduação em Pedagogia pela 
Universidade Federal de Santa Maria/RS, mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Santa Maria/RS e 
doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul/RS. Realizou o Pós-doutorado na Faculdade 
de Ciências da Educação da Universidade de Buenos Aires, 
Argentina. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação e Imaginário Social (GEPEIS/UFSM/RS), criado em 
1993 e consolidado no CNPq. Coordena a Linha de Pesquisa 
Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Federal de Santa Maria.
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Vania Grim Thies
(vaniagrim@gmail.com)
Possui graduação em Pedagogia (UFPel, 2004), especializa-
ção em Alfabetização e Letramento (UFPel, 2005), Mestrado 
em Educação (UFPel, 2008) e Doutorado em Educação 
(UFPel, 2013). É professora adjunta da Universidade Federal 
de Pelotas atuando no Departamento de Ensino da Faculdade 
de Educação e no Programa de Pós-graduação em Educação 
(PPGE/Fae/UFPEL). É vice-líder do grupo de Pesquisa 
HISALES (História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos 
Livros Escolares - FaE/UFPel) e coordenadora do centro de 
memória e pesquisa Hisales. Integrante do Grupo de Pesquisa 
Arquivos Pessoais, Patrimônio e Educação (UFRGS).
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