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Nossa reflexão discute as construções e desconstruções de uma pesquisa de 
doutorado, em andamento, desenvolvida pela primeira autora e orientada pela 
segunda autora deste texto. Trazemos aspectos, produções e análises das práticas 
de formação realizadas com licenciandos, na Faculdade de Educação da Unicamp, 
em 2007 e 2008. Essas práticas constituem o trabalho de campo da referida 
pesquisa, compreendida como uma investigação–formação, que engloba a 
realização concomitante de ações formativas e a investigação dessas ações. 
Durante as práticas, alunos de licenciatura em Pedagogia, Artes Visuais, Música, 
Dança, Química e Educação Física rememoraram suas histórias de vida e de 
formação e criaram produções plásticas, cênicas e corporais pautadas nas 
memórias reconstruídas. Discutimos episódios dessas práticas, buscando analisar 
as atividades rememorativas e criativas – produzidas em forma de cena e imagem 
– e os registros orais e escritos realizados durante as aulas. Constituem os 
referenciais teóricos deste texto, estudos sobre Pesquisa (auto) biográfica, sobre 
Arte e Educação e aportes da Psicologia Analítica de Carl Jung. Resulta desta 
reflexão a identificação dos processos de rememoração e criação como espaços 
privilegiados para a produção e elaboração de símbolos que permitem a ordenação 
do vivido e do que pode ser reinventado a partir do vivido, na docência e na vida. 

Resumo 

 

Formação Docente, Memória , Linguagens Artísticas. 
Palavras-chave: 

 

        Nossa reflexão se dá a partir da pesquisa de doutorado Memória, Criação e 
(auto) Conhecimento na Formação de Educadores[1]

        A referida pesquisa está pautada em elementos teórico-metodológicos da 

abordagem (auto) biográfica no âmbito da formação docente. Estabelece-se “no 

domínio das práticas educativas e no domínio da pesquisa acerca dos processos 

formadores” (Catani et al, 1997: 20), configurando-se como uma investigação-

formação. Tem por objetivo refletir sobre as potencialidades formativas de 

narrativas autobiográficas, as quais denominamos de 

, desenvolvida pela primeira 
autora e orientada pela segunda autora deste texto.  

narrativas poéticas 

        Apresentamos e discutimos aspectos formativos vivenciados pela doutoranda 

em sua constituição como pesquisadora e formadora de educadores. E, também, 

aspectos, produções e análises parciais de três práticas de formação realizadas 

com licenciandos, na Faculdade de Educação da Unicamp, em 2007 e 2008.  

por 

terem sido criadas a partir de elementos das linguagens artísticas. 



        Para tanto, optamos por narrar partes do percurso percorrido pela 

doutoranda, junto às tarefas de coordenar as práticas de formação e iniciar sua 

investigação, dando ênfase às construções e desconstruções da pesquisa em 

questão.  

Memorial Pedra Bruta 

             Quando tenho algo a concretizar, uma forma a dar a um 
texto ou a uma cena, essa necessidade passa a me acompanhar 
durante dias até que palavras esparsas, frases inteiras ou imagens 
aparecem na minha cabeça. Então me apego a elas antes que o 
tempo se esgote e não consiga chegar a um resultado (...).  

             Para escrever este memorial fiquei esperando pela “visão” 
e ela chegou na forma das palavras “pedra bruta” (...). 

             Autorizada pelas palavras que minha mente criou e me 
mostrou, iniciei a escrita, já sabendo que não se trataria de um 
texto para ser submetido a qualquer leitor, mas apenas aos mais 
íntimos, aos que acompanham o caminho trilhado até aqui ou aos 
que também vivem o início de uma reflexão. Permiti-me, portanto, 
expor todas as dúvidas, todas as questões que têm surgido ao 
longo desse tempo de convivência com a pesquisa e com as 
leituras e debates em aula, sem censura, sem limpar demais, sem 
o clivo da relevância [2]

Com essas palavras a doutoranda inicia a escrita de um exercício 

memorialístico desenvolvido na disciplina 

. 

Arte, Psicologia e Educação[3]

Junto à escrita está a possibilidade de olhar para si, para a pesquisa a ser 

realizada, para a pedra a ser lapidada. Nela encontramos, também, momentos em 

que sua autora se viu remexida por dentro, pois, lapidar significa mexer na forma, 

buscar por outras formas, tirar os excessos, descobrir o que está encoberto, 

protegido, talvez adormecido. Movimento que pode levar ao núcleo da pedra ao 

mesmo tempo em que pode revelar fragmentos do núcleo de quem está a lapidá-la. 

Como o movimento do artesão que, “ao transformar a matéria (...) também se 

transformava. Crescia de algum modo e esclarecia algo dentro de si, ainda que 

talvez nem usasse palavras ou pensamentos” (Ostrower, 1980: 36).  

, 

ministrada por sua orientadora.  

Entretanto, no momento da escrita, não sabia que ao se deixar guiar pela 

simbologia da “pedra sem forma” já iniciara o processo de lapidação: 

             Escrevo, primeiro, a partir do meu momento presente: 
dos conflitos internos, causados pela necessidade de encontrar a 
mim mesma nessa vida solitária da pesquisa, em que os dias são 



dedicados ao encontro com as palavras escritas e não mais com as 
palavras faladas, cantadas, encenadas... no cotidiano das escolas e 
das salas de ensaio. Depois, discorro sobre aspectos da minha 
vida, da infância aos 37 anos, na perspectiva de encontrar no 
passado longínquo e recente a possibilidade de significar o 
presente, ainda disforme e torturante em que me encontro. 

        

        Junto à escrita foi dando nome aos acontecimentos, nomeando-os trouxe-os à 

consciência num movimento incessante de autoconhecimento (Ostetto, 2008: 131) 

e reinvenção de si. Uma reinvenção de quem é e do que viveu, pois, ao deixar a 

prática educativa e artística que desenvolvia (como atriz, diretora, professora de 

teatro e de cursos de formação de educadores) para se dedicar à pesquisa, 

deparou-se com um mundo desconhecido. 

Ao rememorar e transformar em palavras o rememorado, tornou consciente o 

seu intento de atribuir sentido ao presente voltando seu olhar para o passado, 

buscando “examinar uma atordoante confusão de impressões incompletas e 

indiscriminadas (...) na tentativa de saber se, a partir de um ponto de vista 

posterior, alguma ordem pode emergir” (Brook, 2000: 11).   

         A elaboração do memorial, solicitado como uma forma de relacionar a 

pesquisa em andamento, com aspectos da vida e com estudos realizados durante a 

disciplina, foi trazendo a compreensão de que seria preciso aprender a viver e ver 

sentido nesse mundo novo. A partir da socialização em aula, junto aos comentários 

da professora e demais alunas, compreendeu, também, que o primeiro passo da 

aprendizagem já havia sido dado, uma vez que o 

“ato de escrever, mesmo que quase mecanicamente, 
implica geralmente em pensar sobre o que se escreve. 
Mas é a reflexão mais detida que imprimi à 
autobiografia (...) a possibilidade de transformar o 
sujeito que escreve – que o leva, como afirma Gaston 
Pineu (2006), a desconstruir a vida para reconstruí-la, 
atribuindo-lhe novos sentidos” (DEMARTINI, 2008: 46). 

        Em outros trechos do memorial, encontramos mais aspectos desvelados pelas 

palavras: 

             Habituada a olhar para o mundo e visualizar a próxima 
conquista, sinto-me melancólica sem saber o que devo fazer para 
me sentir mais ativa. Certa vez, uma frase perturbou-me, disse 
para mim mesma que parecia ter perdido o brilho. Entre sensações 
derrotistas, outras mais esperançosas e algumas tentativas 
vitoriosas de não deixar “a vida me levar” reafirmando que “meu 
caminho pelo mundo, eu mesmo traço” tenho procurado não 



ignorar o que os meus mais de 35 anos têm me trazido como 
possibilidade de mudança, de aprimoramento (...). 

        A doutoranda não sabia que a escrita do seu memorial “pedra bruta” lhe 

possibilitaria atribuir novos sentidos ao seu fazer como pesquisadora. Tão pouco 

sabia, que ao unir seus sentimentos mais íntimos à sua ação investigativa - 

lapidando-se junto ao trabalho de lapidar a pedra –, abriria espaço para que as 

bases reflexivas que guiariam a pesquisa pudessem se consolidar: 

             A própria ação de escrever minhas memórias se constitui 
em uma possibilidade de autoconhecimento, reflexão e, também, 
de construção de conhecimentos sobre processos de pesquisa e de 
formação de professores.  

     Acho que estou fazendo a coisa certa, pois, “como só se leva o 
outro até onde você mesmo já foi” (Albano, 1999: 50)[4]

        Por meio da reflexão, concomitante e posterior à escrita do memorial, mas só 

possível a partir dela, pôde ressignificar sua ação como pesquisadora e formadora. 

A escrita autobiográfica, enquanto “exercício poderoso de metarreflexão e, 

portanto, de tomada de consciência de quem somos nós em diferentes dimensões 

da nossa existência” (Nogueira et al, 2008: 173), contribuiu para que a pesquisa 

atingisse seu ponto de mutação: ampliando-se em sentido e possibilidades, abrindo 

caminho para outras construções e desconstruções.  

, estou 
rememorando minha vida ao mesmo tempo em que começo a 
aprofundar a minha compreensão sobre a metodologia de pesquisa 
que estou propondo com o meu projeto.  

Práticas de Formação: 

        Três práticas de formação com grupos distintos, os quais denominamos de 

Grupo 1, 2 e 3, compõem o trabalho formativo da pesquisa aqui apresentada. 

Todos os grupos foram formados por alunos de cursos de licenciatura. Grupo 1: 

alunos de Artes Visuais, Grupo 2: alunas de Pedagogia e Grupo 3: alunos de Artes 

Visuais, Música, Dança, Química e Educação Física.   

estrutura e particularidades 

As atividades realizadas pelos licenciandos estiveram pautadas na vivência 

de jogos teatrais, brincadeiras tradicionais, produções plásticas, leitura de poemas, 

leitura e discussão de textos teóricos e processos de reconstrução de memórias. 

Vivências que tornaram possíveis a criação de narrativas cênicas, corporais e 

visuais a partir de suas memórias de infância, adolescência, idade adulta, formação 

e prática docente como estagiários em instituições de educação formal e não-

formal.  



Os participantes dos Grupos 2 e 3 elaboraram, também, registros escritos e 

imagéticos sobre as atividades que compuseram a prática de formação por eles 

vivenciada. E, alguns licenciandos do Grupo 3 realizaram registros sobre seus 

estágios docentes, em instituições de educação formal e não-formal, utilizando-se 

de imagens e poesias.  

Descrevemos, a seguir, algumas características e particularidades de cada 

grupo que julgamos importantes para uma melhor compreensão da pesquisa e de 

aspectos tratados neste texto. 

 As atividades foram realizadas durante dois semestres letivos: no primeiro 

semestre de 2007, em encontros semanais de uma hora e trinta minutos de 

duração e no segundo semestre do mesmo ano, em encontros quinzenais de três 

horas de duração.  

 Grupo 1 

O grupo foi composto, inicialmente, por treze alunos – dos vinte e dois 

matriculados na disciplina EL 769 – “Prática de Ensino de Educação Artística e 

Estágio Supervisionado I” – que optaram por participar da prática de formação. 

Desses treze alunos, oito concluíram as atividades no primeiro semestre e cinco 

permaneceram até o final do processo.  

Uma aluna do Mestrado em Educação da Unicamp e formada em Pedagogia 

participou do grupo durante o primeiro semestre. Seu interesse estava na 

experimentação das atividades teatrais e sua participação foi bastante positiva 

contribuindo para a socialização e integração entre os participantes, uma vez que 

conhecia os outros alunos e se envolveu com a prática formativa de forma dinâmica 

e participativa.  

       Essa prática foi realizada nas aulas da disciplina EP 179 – “Educação Estética, 

Cultural e Política”. Essa disciplina integrava um “Núcleo Temático” que compunha 

a grade curricular do curso de Pedagogia da Unicamp. 

Grupo 2 

Sob supervisão da orientadora da pesquisa e da professora responsável pela 

disciplina, a doutoranda desenvolveu as atividades com as dezenove alunas da 

turma, durante o segundo semestre letivo de 2007, em encontros semanais com 

duas horas e trinta minutos de duração. 



As atividades foram realizadas durante o ano letivo de 2008, em encontros 

semanais de duas horas de duração. O grupo foi composto por todos os alunos 

matriculados nas disciplinas EL 774 – “Estágio Supervisionado I” (trinta e seis 

alunos) e EL 874 – “Estágio Supervisionado II” (trinta e seis alunos).  

Grupo 3  

Essa última prática de formação foi incorporada às atividades das disciplinas, 

ministradas pela orientadora da pesquisa, ficando sob a responsabilidade da 

doutoranda as vivências expressivas, de rememoração e criação das narrativas 

poéticas. Optamos por unir a parte conceitual, acerca da docência, com a parte 

vivencial na perspectiva de realizar atividades de discussão e de experimentação, 

rememorativa/expressiva, de forma integrada. E, também, na perspectiva de 

podermos realizá-las com a participação de todos os alunos. A opção esteve 

vinculada, ainda, ao fato da carga horária das disciplinas ter sido alterada de três 

horas e cinqüenta minutos para duas horas, o que impossibilitaria a formação de 

um grupo opcional – como o que foi criado no ano de 2007. 

Ainda sobre a disciplina cabe esclarecer que devido a alterações na grade 

curricular dos Cursos de Licenciatura da Unicamp, as disciplinas “Prática de Ensino 

de Educação Artística e Estágio Supervisionado I e II” foram extintas, sendo 

substituídas pelas disciplinas “Estágio Supervisionado I e II”. Essa mudança gerou, 

também, a inclusão de alunos de diferentes licenciaturas em uma mesma turma.  

Também participaram desse grupo duas alunas do Curso de Pedagogia, 

matriculadas nas disciplinas em caráter especial (disciplina eletiva), por estarem 

realizando o Trabalho de Conclusão de Curso buscando discutir relações entre arte 

e educação. 

Segue, abaixo, o número de participantes de cada licenciatura: 

1º semestre 

Licenciatura em: Nº de alunos 
Artes Visuais 22 
Música 8 
Dança 3 
Educação Física 1 
Pedagogia 2 



  

2º semestre 

Licenciatura em: Nº de alunos 
Artes Visuais 21 
Música 9 
Dança 3 
Química 1 
Pedagogia 2 

Reconfigurações e análises 

vai-se em busca de uma pista e 

outras revelam-se inesperadamente 

ao longo do caminho

         

 (ALBANO, 

1998: 89).  

        Ao elaborar o projeto de pesquisa, a doutoranda baseada em sua formação e 

atuação teatral idealizou a criação de narrativas cênicas como possibilidades 

formativas e investigativas no âmbito da formação docente. Seguindo essa 

orientação, as práticas realizadas com os Grupos 1 e 2 estiveram focadas na 

experimentação de jogos teatrais e em processos de rememoração e criação de 

cenas a partir das memórias reconstruídas pelos participantes.  

Entretanto, essas duas primeiras práticas trouxeram indícios, considerados 

no caderno de campo da doutoranda, da importância de se incorporar elementos 

das diferentes linguagens artísticas nas atividades formativas da pesquisa. A partir 

da reflexão acerca desses indícios foram incorporados, a todas as propostas de 

criação realizadas com o Grupo 3, elementos das artes visuais, música, dança e 

literatura, diferente dos Grupos 1 e 2, em que a criação de uma produção plástica 

aconteceu deslocada do processo como um todo, como demonstraremos mais 

adiante.  

O primeiro indício se apresentou em forma de imagem: 

ANEXO 1 



Um dos licenciandos em Artes Visuais elaborou o desenho como registro de 

um processo de reconstrução de memória, mesmo tendo como orientação fazê-lo 

por escrito. O desenho, aceito, mas não considerado a ponto de trazer mudanças 

imediatas, foi, posteriormente, essencial para a incorporação da idéia referida 

acima. O fato desse desenho ter sido criado como uma forma de registrar as 

memórias reconstruídas pelo licenciando, desestruturou as certezas da doutoranda, 

desconstruiu o idealizado e fez com que ela ressignificasse seus procedimentos e 

objetivos de pesquisa. Essa ressignificação contou, ainda, com uma fala, desse 

mesmo licenciando, proferida em aula da disciplina “Prática de Ensino de Educação 

Artística e Estágio Supervisionado II”

“É difícil pensar que quando eu cheguei aqui [na 
universidade] eu não falava (...) 

[5] 

Pode parecer piegas um menino de 19 anos vir para cá 
e dizer que não sabia falar, não sabia conversar, mas 
eu simplesmente não falava.  

Soa até piegas, mas talvez seja isso que eu tenha 
aprendido aqui, [aprendido a] não ter medo... às 
vezes” (Registro em áudio, 16/08/2007). 

Entendemos que suas palavras e atitudes demonstram uma necessidade de 

expressar-se por meio da linguagem visual, aquela escolhida como forma de dizer 

de si e do mundo, que constitui sua formação profissional e pessoal. Necessidade 

que poderia ser sentida por outros participantes das práticas de formação, e uma 

vez considerada, poderia trazer maiores possibilidades formativas e abrangência 

investigativa.    

Outro indício foi trazido pela análise[6]

A atividade consistia na criação de um amuleto – usando tecidos, botões, 

barbante, papéis – que pudesse conter, de forma simbólica, os desejos e não-

desejos das participantes em relação à experiência teatral que seria iniciada. Um 

 parcial de uma atividade plástica 

realizada com as participantes do Grupo 2. Essa atividade, também realizada pelo 

Grupo 1, não foi pensada como parte das vivências rememorativas e de criação de 

narrativas poéticas, e sim como um modo de acolher as perspectivas e temores dos 

participantes em relação ao processo que se iniciava. No entanto, trouxe elementos 

significativos para a pesquisa, reafirmando a importância da incorporação das 

demais linguagens artísticas na prática realizada com o Grupo 3. Vejamos quais 

foram esses elementos e a reflexão desenvolvida por meio deles. 



dos amuletos chamou a atenção da doutoranda, tanto por sua forma como pelo 

modo como o grupo o criou.  

ANEXO 2 

        A forma circular e, também, o fato do barbante ter sido utilizado como uma 

moldura - colorida por todas as participantes ao mesmo tempo – passaram a 

conduzir a reflexão. Na simbologia do círculo encontra-se a necessidade de 

equilíbrio e integração: 

ANEXO 3 

“Roda e círculo evocam equilíbrio, totalidade, 
diferenças, interdependência. Eu, tu, ele, o 
conhecimento em relação, lado a lado, possibilitado 
pelo desenho que não tem ângulos. Na forma circular, a 
imagem de um coletivo composto de individualidades 
que não desaparecem no contorno do grupo” 
(OSTETTO, 2006:155). 

        Seguindo as pistas dessa simbologia e também refletindo sobre a imagem 

capturada pela foto - o grupo unido para dar forma ao símbolo - procuramos por 

outros dados que trouxessem mais subsídios para pensar sobre o círculo e o 

contexto em que ele foi elaborado.  

        Nos registros, realizados pelas licenciandas sobre a prática de formação, 

encontramos a repetição do símbolo construído em grupo: o círculo reaparece e o 

teatro surge como uma possibilidade de expressar a vivência do processo de 

transição deflagrado com a proximidade do término do curso.  

        Na reflexão de uma das licenciandas o círculo aparece junto a um trecho da 

música Aquarela[7]

        Por meio dessa análise, ainda que parcial, passamos a focar a potencialidade 

formativa dos símbolos que emergem das narrativas autobiográficas criadas a partir 

de elementos das linguagens artísticas e que, assim como as palavras, falam das 

histórias de vida, de formação e de prática docente dos licenciandos com os quais 

, fazendo alusão ao futuro que “sem pedir licença muda a 

nossa vida e depois convida a rir ou chorar”. E, nos registros de mais duas 

participantes desse grupo, “a necessidade de se fortalecerem para a transição e a 

despedida, se faz presente. Neles, estão, também, indícios de como o processo com 

a linguagem do teatro e com as memórias ajudaram-nas a vivenciar essa transição” 

(Cintra, 2008: s/p). 



trabalhamos. Esse foco passa a orientar nossa reflexão e a guiar-nos no reencontro 

com outras produções poéticas criadas durante as práticas de formação, 

compreendidas como um canal favorável a produção e apreensão de símbolos e, 

consequentemente, ao acesso à materiais inconscientes (Penna, 2005: 87). 

Materiais que se encontram abaixo do limiar da consciência (Jung, 2002: 23), que 

podem vir a ultrapassar esse limiar e, em alguma medida, possibilitar a revisão de 

atitudes e abertura para novos caminhos. 

        Encontramo-nos, assim, diante da possibilidade de refletirmos sobre as 

potencialidades formativas das narrativas poéticas, no âmbito da formação de 

educadores, de uma forma mais pontual e a partir de um quadro teórico-referencial 

ampliado: unindo aos aportes teórico-metodológicos da abordagem (auto) 

biográfica, conceitos oriundos da Psicologia Analítica, desenvolvida por Carl G. 

Jung. 

ALBANO, Ana Angélica. 
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[3]   Disciplina do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de 
Campinas – Unicamp. 

[4]   ALBANO, Ana Angélica. Artes Visuais. In: Caderno de Formação 1. Santo 
André: Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, 1999. p. 45-65.  

[5]  Discutimos esse episódio e outros aspectos das disciplinas “Prática de Ensino 
de Educação Artística e Estágio Supervisionado I e II” em: CINTRA, Simone C.S.; 
ALBANO Ana Angélica. Memórias de Artistas e de Futuros Professores de Arte: Um 
diálogo pertinente? Actas do I Congresso Ibero-Americano de Educação Artística. 
Beja, Portugal, 2008. Disponível em http://www.rede-educacao-
artistica.org/ia_02_trans_temas.htm. 

[6]   CINTRA, Simone C. S. Formas em ação: o rememorar e o criar no palco e na 
docência. Anais do III CIPA – Congresso Internacional sobre Pesquisa 
(Auto) Biográfica. Natal/RN, Brasil, 2008.  

[7]   Música de Toquinho; Vinicius de Moraes; M. Fabrizio e G. Morra. 
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