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Resumo 
 
Esta comunicação resulta de revisões no projeto de doutoramento Narrativas de afeto, 
narrativas de formação, narrativas de vida: como professores de artes visuais de Goiânia, 
Goiás, se tornam os professores que são, cujas aspirações são analisar as relações entre os 
acervos imagéticos que adornam suas casas e suas trajetórias pessoais e profissionais. Para 
além de classificar, quantificar ou categorizar as imagens que colecionam, serão 
movimentados processos relacionais, suscitando memórias e narrando histórias. 
 
Palavras-chave: Memórias, Narrativas, Professores de Artes Visuais, Acervos Imagéticos;  
 
 
Resumen 
 
Esta comunicación resulta de revisiones en el proyecto de doctoramiento “Narrativas de 
afeto, narrativas de formação, narrativas de vida: como professores de artes visuais de 
Goiânia, Goiás, se tornam os professores que são”, cuyas aspiraciones son analizar las 
relaciones entre los acervos imagéticos que adornan sus casas y sus trayectorias personales 
y profesionales. Más que clasificar, cuantificar o categorizar las imágenes que coleccionan, 
serán movidos procesos relacionales, suscitando memorias y narrando historias. 
 
Palavras-clave: Memorias, Narrativas, Profesores de Artes Visuales, Acervos Imagéticos; 
 
 
 

As nascentes e as identidades culturais: alguns apontamentos  

 

Inicio a escrita deste texto apropriando algumas ideias de Pineau (2008) sobre 

as histórias das relações humanas com a ambiente. A imagem da água e do rio, 

neste momento, me pareceu mais adequada, pois, de um rio, sempre é possível 

descobrir suas nascentes, projetar seus desdobramentos, seus porvires; delimitar, 

povoar e organizar suas margens, seus leitos. Como um rio, também é possível 

conhecer e aprender com as vidas de professores, os aspectos que os motivaram a 

escolher a docência como profissão, como foram projetados, desdobrados e 

povoados suas margens, seus leitos. Como um navegador, um pesquisador, esta 

investigação me lançará às nascentes e ao mar, em sua imensidão, beleza e perigo; 

assim como, às casas dos professores, em suas coleções de imagens, segredos, 

experiências, memórias e histórias. 
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Refletir sobre as experiências formativas de outros professores podem me 

levar a conhecer e perceber nuances da minha formação sobre a qual ainda não me 

detive, podendo até surgir novas posturas e um repensar da minha prática, de como 

povoei e organizei meu leito, as margens do rio. Assim, o Brasil viu surgir, 

especialmente a partir da década de 1990, pesquisas que focalizam o saber docente, 

o ofício de ser professor, suas trajetórias e memórias, profissionalização e 

identidades culturais/docentes, experiências pedagógicas e ciclos de vida, relação 

entre os universos profissionais e socioculturais. Geralmente essas investigações se 

interessam não apenas pelas práticas de ensino ou habilidades técnicas, mas, 

também, pelo desejo de compreender as representações e os valores que os 

professores elaboram sobre a profissão docente, na interface entre as categorias 

profissional e pessoal.  

De tal modo, Agier (2001), Sanchis (2001), Hall (2005), Nóvoa (1992) 

consideram que a constituição das identidades culturais são resultados de 

negociações permanentes entre indivíduos e sociedade, portanto fluidos, em 

construção, sempre em movimento. Nesta paisagem, esses processos superaram a 

concepção de identidade como algo fixo, estável, pronto e acabado, gerando o que, 

no entendimento de Hall, são as bases dos sujeitos pós-modernos, os quais não 

possuem uma identidade fixa, essencial ou permanente. Assim, as identidades 

tornam-se uma “celebração móvel: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam” (2005, p. 13). 

Móvel e dinâmica, repleta de transformações e prenhe de possibilidades, 

semelhanças, diferenças, tradições assumidas e/ou descartadas, de continuidades e 

rupturas, contraditoriamente justapostas. Essas são algumas das categorias que 

formam o entendimento da identidade cultural na contemporaneidade, indicando 

caminhos para as formações identitárias a partir da articulação ou da bricolagem de 

elementos culturais pelos quais os indivíduos são afetados, atravessados 

quotidianamente. Um indivíduo necessita do outro para ser referendado, “a 

identidade é, assim, marcada pela diferença”, conforme assinala Woodward (2006, p. 

07). 



585 
 

 

Além da compreensão dos movimentos sobre a formação docente, as histórias 

de vida revelam aspectos significativos da vida dos professores ao longo de suas 

trajetórias, tanto pessoais quanto profissionais, e acusam a impossibilidade de 

separar o “eu pessoal do eu profissional” (NÓVOA, 1992, p. 07). Sendo assim, a 

constituição das identidades é um amálgama da história pessoal com a história 

profissional e, nesta perspectiva, Nóvoa aponta que a identificação cultural na pós-

modernidade  

   

[...] não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A 
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de 
maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em 
processo identitário, realçando a mecha dinâmica que caracteriza a maneira 
como cada um se sente e se diz professor. (1992, p. 16) 

 

As narrativas de vida podem ajudar, então, a vislumbrar as identidades 

profissionais dos professores, revelando seus anseios e expectativas ante a profissão 

docente e a própria vida. Nessa direção, Dubar (1997) compreende que a 

constituição das identidades se dá por elaborações individuais e coletivas, a um só 

tempo, associadas aos processos de intervenção dos indivíduos sobre si e, também, 

a fatores externos. O autor enfatiza que a identidade profissional possui um caráter 

dinâmico e mutável, que constitui “não só uma identidade no trabalho, mas também e 

sobretudo uma projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego 

e o desencadear de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de formação” (DUBAR, 

1997, p. 114) O indivíduo forja sua identidade profissional criando representações 

sobre si e suas funções, interligando processos formativos de ordem pessoal e 

profissional.  

Outra perspectiva que os estudos sobre as narrativas de vida apresentam, e 

que muito me interessa, seduz, é a possibilidade de conhecer os processos coletivos, 

considerando os aspectos singulares e outras categorias sociais de cidadãos que 

não são os heróis ou ilustres. Nesta direção, Oliveira (2006) pontua que ao 

considerar as vozes  
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do(a) professor(a) aproximamos das referências, possibilitando compreender 
os múltiplos movimentos que temos neste território – o da docência e o da 
formação de professores. São múltiplos e singulares os processos, ao mesmo 
tempo, com algumas matrizes comuns, mas viabilizando, sempre, que os 
registros sejam refletidos sobre os sentidos produzidos e, mesmo, da 
necessidade de poderem ser reinventados. (p. 52) 

 

É necessário ressaltar que esta perspectiva dinâmica da formação das 

identidades culturais não abandona a compreensão de que há, nos processos 

identitários, alguma permanência. Tais permanências se dão pelo fato de que a 

história sempre se apresenta com suas rupturas, sobreposições, pregnâncias, 

elaborações, permanências, carregando para o presente a tradição, sempre mutável, 

mas, mesmo assim, servindo como ponto de partida.   

Em suma, este texto materializa minhas intenções de investigar, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP, os processos pelos quais 

quatro professores de artes visuais de Goiânia, Goiás, se tornam os professores que 

são. Esta pesquisa propõe analisar as relações entre os acervos imagéticos que 

adornam suas casas e os processos identitários destes quatro 

professores/colaboradores.  

 

Águas em curso: as imagens que adornam as casas dos professores, as 
memórias 

 

O consumo de imagens ou objetos ou artefatos culturais, hoje em dia, está 

muito mais associado ao que eles representam, comunicam, informam, anunciam, do 

que ao produto em si. Compramos, por conseguinte, sonhos, desejos, fantasias, 

comportamentos, atitudes e idéias que corroboram com a constituição de nossas 

identificações.  

De tal modo, surgem as perguntas: Os professores de artes visuais colecionam 

imagens em suas casas? Se sim, de onde se originam? Dos cursos de formação, 

das escolas onde trabalham ou são compradas, presenteadas? Elas são agregadas 

ao conjunto de imagens de suas ações educativas? Quais relações permitem 

estabelecer? O que sinalizam, informam, dizem sobre eles, sobre suas trajetórias?  
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Bosi (1994), Benjamin (1996), Le Goff (1996), entre outros, esclarecem que 

as narrativas são seletivas e organizam as experiências vividas para serem 

contadas ou recontadas, escritas ou reescritas a partir da afetividade, da 

imaginação, da criatividade. Isentas, então, da ditadura da linearidade histórica, 

essas narrativas, construídas no presente, lançam mão das vivências do passado e 

relacioná-las com as perspectivas de futuro. Assim, os tempos e espaços 

pedagógicos, artísticos, sociais são evocados e vêm carregados pela singularidade 

de quem os lembra e narra.  

 

Em relação à ruptura com a linearidade do tempo histórico, Hernándes et al 

(2006) esclarece que trabalhar com as histórias de vida de professores é trazer à 

tona lembranças das experiências mais significativas, 

  

[...] criando narrativas com detalhes que não podem ser necessariamente 
evidenciados, mas são testemunhos da nossa subjetividade. Esta memória 
criativa coloca em jogo um trânsito entre passado e futuro. Poetas têm essa 
liberdade e se servem desse trânsito. Carlos Drumond de Andrade inspira a 
possibilidade de uma relação entre saudade (experiência vivida) e tempo 
futuro: entre coisas que a lembrança faz ressurgir e acontecimentos possíveis 
que o desejo almeja construir. (p. 03) 

 

As memórias, neste exercício, se manifestam de modo inventivo, 

investigativo, criativo, e é nesta liberdade entre passado, presente e futuro e ao 

escutar as vozes de professores, antes silenciadas, ignoradas, que surgem nos 

espaços da problematização, da representação, da aprendizagem, das memórias 

escolares, dos processos formativos, dos fazeres e saberes docentes, das narrativas 

de vida. Martins e Tourinho (2009, p, 11), neste sentido, esclarecem que as 

narrativas têm como centralidades o contexto, o tempo e o espaço, estes geram 

tensões, conflitos e ações que movimenta “noções de passado e presente, 

projetando [...] possibilidades de futuro”.  

Como movimentar ou acionar as memórias? Como averiguar as identificações 

que levam os professores de artes visuais a serem os professores que são? As 

imagens que adornam as casas dos professores contam, representam, materializam 
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seus percursos, suas histórias, seus processos identitários? Inúmeras pesquisas 

demonstram que a memória pode ser acionada por diferentes formas e suportes, 

como, por exemplo, objetos, fotografias, músicas, conversas. Então, no caso desta 

investigação, as memórias e as histórias dos professores serão acionadas por meio 

dos seus acervos imagéticos.  

À guisa de exemplo, podemos observar na figura 01 que ela é composta por 

três pinturas abstratas, rasgadas, remendadas; por uma cama cujo design enfatiza 

linhas retas e uma colcha de retalhos, cromaticamente combinados, alternando seus 

tons. O que as imagens congeladas na fotografia dizem do professor que as 

colecionam, quais memórias suscitam e histórias narram, que relações ele 

estabelece com seus processos identitários, pessoais e profissionais.  

 

 

Figura 01 – Parte da coleção de imagens de um professor de artes visuais 

 

Bruner (1991) afirma que o conhecimento e a criação humana se dividem em 

duas modalidades, uma pragmática, outra imaginativa. A primeira busca a 

experiência baseando-se na lógica, nas análises racionais e na observação 
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empírica. Enquanto a segunda se centra no ser humano, em suas intenções, 

desejos, necessidades e experiências. Para o autor, é essencial o equilíbrio entre 

essas modalidades para a construção de identidades culturais ponderadas, 

ajustadas, equilibradas. Ele considera que as narrativas biográficas operam uma 

conversação entre o pragmático e o imaginativo e resultam em representações que 

podem influenciar ou cambiar as percepções de identidade em quem relata e em 

que lê os relatos. 

As narrativas não trabalham com supostas realidades ou verdades, mas com 

o imaginário, que, na maioria das vezes, não acessamos, “dada a condição de 

subordinação em que nos encontramos frente à racionalidade” (MORAES, 2009, p. 

3906). Para contestar ou romper com essa realidade, elaborar narrativas são 

momentos em que professores se revelam, reelaborando afetos, cheiros, sabores, 

cores, texturas das paisagens pelas quais andaram e os forjaram nos professores 

que são e, acima de tudo, alimentam sonhos, desejos, esperanças, projetos.  

Ao construírem suas narrativas biográficas – que, geralmente, se realizam por 

meio de relatos, depoimentos, documentários, e considerarem a dimensão do 

desconhecido, da incompletude do conhecimento, os intervalos, os interstícios das 

experiências – os professores poderão suscitar, transitar e transversalizar suas vidas 

em diferentes e sucessivos momentos, como, a opção pela profissão, os aspectos da 

formação inicial e a trajetória docente, as experiências relacionadas às seleções 

curriculares, os fazeres pedagógicos, o desejo de permanências ou rupturas com 

traços da cultura escolar, por exemplo, são percebidos e representados. As 

narrativas desvelam, também, os modos como cada um movimenta seus saberes, 

valores e energias para, em um diálogo permanente com seu contexto, dar forma à 

sua identidade cultural.  

Ainda, ao produzirem suas narrativas, os professores reorganizarão suas 

experiências de modo que ganhem coerência e significado, estabeleçam vínculos e 

conexões com aspectos que julgam mais significativos das experiências que 

construíram ao longo de suas vidas. Poderão, também, compreender a si, tendo 

como referencias as imagens, as memórias e as informações que selecionaram 

como necessárias e instituidoras da sua vida pessoal e profissional (MARTINS, 

2009). Souza Santos (1996), neste sentido, assegura que todo conhecimento é 

autoconhecimento e, no sentido inverso, todo desconhecimento é, por conseguinte, 

autodesconhecimento. 



590 
 

 

 

Os leitos dos rios, os procedimentos metodológicos, os sujeitos: o que pulsa, 

vibra, deseja, ama, odeia  

 

Em sintonia, a escolha, nesta investigação, por professores/colaboradores 

Licenciados em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, que se 

formaram e ingressaram, por meio de concurso público, na rede pública de 

educação, na década de 1990, se dá pelo entendimento que o grupo está, mais ou 

menos, na metade da carreira docente, podendo, desse modo, movimentar 

lembranças, compreendendo-se no presente e projetando-se no futuro. Essa 

delimitação pretende assegurar que o grupo envolvido possua inúmeras experiências 

vividas e, portanto, tenham experimentado muitos sucessos, muitas frustrações e 

muitas expectativas, podendo se articular livremente e, como poetas, transitar entre 

passado, presente e futuro. 

Para realizar esta pesquisa, parto do pressuposto de que toda ação 

investigativa decorre da necessidade humana de compreensão de como as 

experiências culturais são elaboradas, representadas e interpretadas. Nesta 

perspectiva, investigar como os professores de artes visuais de Goiânia, Goiás, se 

tornam os professores que são é, acima de tudo, um momento para conectar afetiva, 

imaginativa e criativamente os professores consigo. Essa é, também, uma razão 

para discutir o impacto e os valores formativos e afetivos das imagens sobre nossas 

vidas e que somente há pouco tempo “começamos a compreender”. (KELLNER, 

1995, p. 109).  

Vivemos em um tempo de crise: crise dos paradigmas, crise das certezas, 

crise dos valores, crise das relações, crise dos afetos, crise de escolhas (EÇA, 

2009). Nesse cenário, investigar as relações formativas e afetivas dos professores 

com seus acervos imagéticos implica, necessariamente, em partilhar quotidianos, 

intimidades, paredes, caixas, gavetas, diários, memórias, afetos, a própria vida. Por 

este motivo, devo ficar atento às capacidades comunicativas e buscar estabelecer 

relações de confiança e respeito que me permitam coletar os dados, chegar às 

informações de maneira gradual, respeitosa, afetuosa e, sobretudo, ética. 

        Em sintonia com esse paradigma, esta investigação se apoiará, sobretudo, 

nos pressupostos pós-estruturalistas e hermenêuticos, pois além de classificar, 

quantificar ou categorizar as imagens que os professores colecionam, procurarei 
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engendrar processos relacionais, produzir sentidos e verificar o que as imagens 

dizem dos professores que as colecionam, quais memórias suscitam e que histórias 

narram. Assim, esta pesquisa é um modo de pensar, de desejar, de amar ou odiar, 

inquirir, provocar, resistir ou submeter ao controle. Além disso, Corazza (2002) 

postula que o ato de investigar são formas de conquistar  

 

amigas/os e cultivar inimigas/os; de merecer ter tal vontade de 
verdade e não outra(s); de nos enfrentar com aqueles 
procedimentos de saber e com tais mecanismos de poder; de 
estarmos inseridas/os em particulares processos de subjetivação 
e individuação. Portanto, uma prática de pesquisa é implicada 
em nossa própria vida. (p. 124). 
 

Como nossa própria vida, investigar significa exercitar a capacidade de 

resistência e de submissão ao controle. Denota fazer amizades ou inimizades, de ter 

vontade dessa e não daquela verdade e, sem sombra de dúvidas, abrir-se à 

pluralidade, ao diálogo, à aprendizagem. Ainda, expor-se aos riscos e às inúmeras 

possibilidades que os objetos carregam, em vez de assumir a postura „arrogante‟ de 

quem conhece e domina.  

Neste contexto, a escolha por essa ou aquela prática de pesquisa, nunca é 

neutra, imparcial ou ingênua. Todas as nossas escolhas dizem muito do modo como 

fomos subjetivados, como jogamos com os saberes e como estabelecemos relações 

de poder ou lidamos com ele. Por essa razão, jamais escolhemos, 

 

de um arsenal de métodos, aquele que nos melhor nos atende, 
mas somos “escolhidas/os” (e esta expressão tem, na maioria 
das vezes, um sabor amargo) pelo que foi historicamente 
possível de ser enunciado; que para nós adquiriu sentidos; e 
também nos significou, nos subjetivou, nos (as)sujeitou. 
(CORAZZA, 2002, p. 124) 
  

Para entender como os professores se tornam os professores que são e as 

relações com as imagens que adornam suas casas, o que os significam, os 

subjetivam e os (as)sujeitam é que, nesta investigação, contarei com a colaboração 

de quatro professores que possuem acervos imagéticos em suas casas ou escolas, 

tanto nas paredes quanto nos armários, caixas ou gavetas, como é mostrado na 

Figura 02. 

 



592 
 

 

 

Figura 02 – Parte da coleção de imagens de um professor de artes visuais 

 

Os procedimentos metodológicos desta investigação se dividirão em quatro 

momentos específicos, a saber: O primeiro será dedicado a conhecê-los 

individualmente, por meio de visitas às escolas em que trabalham, para conversar 

sobre os projetos que desenvolvem, sobre suas concepções e práticas de educação. 

Este momento consistirá em estabelecer vínculos, afetos, relações de respeito e de 

parceria para, posteriormente, visitar suas casas, conhecer suas coleções de 

imagens e conversar sobre as razões, motivações e os porquês dessas imagens 

integrarem seus acervos.  

O segundo momento será coletivo, nos reuniremos para dialogar sobre os 

impactos das imagens em nossas vidas, nas escolas, nas aulas de artes visuais. 

Será, também, o momento de estabelecer relações entre os acervos imagéticos dos 

professores/colaboradores e eles próprios, os outros e seus quotidianos escolares. 

Esses momentos serão marcados muito mais pela compreensão dos “intervalos, dos 

interstícios, do que está entre [...] os dispositivos que (seus acervos imagéticos) 

podem lançar, as formas de subjetividades que geram” (OLIVEIRA, 2009, p. 77), do 

que para obter respostas sobre o que eles veem nas imagens, quais são seus 

significados e o que elas representam.  
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Os intervalos, os dispositivos e as posições subjetivas geradas pela pergunta: 

o que as imagens que integram os acervos dos professores dizem deles?, serão, 

acrdito eu, expressos, representados, materializados em narrativas visuais e 

textuais. Assim, construir narrativas visuais, por exemplo, no Windows Live Movie 

Maker e textuais se constituirá no terceiro momento do processo de aproximação 

com os professores. Então, individualmente, cada professor/colaborador será 

motivado a elaborar sua narrativa visual a partir das imagens que integram suas 

coleções, bem como escrita de texto em que revelará suas compreensões e 

interpretações.  

O quarto momento será destinado à apresentação pelos 

professores/colaboradores de suas narrativas e à conversação dos percalços, das 

possibilidades, dos encontros, dos desencontros e das posições subjetivas ao 

elaborarem suas narrativas. Em síntese, será o momento de apresentar e conversar 

sobre o que dizem deles mesmos seus acervos imagéticos. 

Esta investigação situada no campo das ciências humanas/educação se 

apóia na observação etnográfica e nas posturas pós-estruturalistas e hermenêuticas, 

se abre à possibilidade de inventar um caminho próprio, pois parte do pressuposto 

de que sempre que se produz um conhecimento novo, se inventa um caminho novo. 

Assim, para escapar das grades homogeneizantes e evidenciar as singularidades 

das relações estabelecidas pelos quatro professores de artes visuais, esta 

investigação se abre, também, à possibilidade de trabalhar com métodos múltiplos, 

conforme solicitar o contexto, o caminhar.  

 

Águas pulsantes, ainda em curso: por agora, as conclusões possíveis 

 

Seguindo a correnteza, seus fluxos naturais, desvios e obstáculos, as águas, 

este projeto, percorreram poucos metros apenas de sua nascente. Há, entre a 

nascente e o mar, entre sua concepção, suas revisões e sua defesa, muitas 

paragens, caminhos. Dias ensolarados e nublados. Secos e úmidos. Frios e 

quentes. Coloridos e cinzentos. Florescidos e ou não. Estas paisagens margearão 

os leitos deste rio, desta investigação. Em suma, acredito, por agora e amparado 

nas concepções apresentadas, que os professores/colaboradores, ao produzirem 

suas narrativas, suas memórias serão mobilizadas, acionadas e trazidas para o 

presente, de maneira que lhes ajudarão a ampliar a compreensão que têm acerca 
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de suas dinâmicas de formação, diminuindo, de tal modo, a sensação de 

alheamento da profissão a que, geralmente, o quotidiano escolar os submete. A 

partir da consciência de seus processos formativos poderão arquitetar sonhos, 

projetar desejos, perspectivar futuros e exercer a docência em artes visuais de forma 

mais realizadora. Estas serão cenas do próximo capítulo, outro braço do rio, um 

dique, um próximo texto. E assim, em direção ao mar, a tese. 
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