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RESUMO 

 

  

O presente trabalho busca apresentar contribuições para as pesquisas interdisciplinares a partir 

de estudos e reflexões sobre histórias de vida e suas relações com a interdisciplinaridade, 

objetivando compreender o grau de importância das suas inserções nos processos de pesquisas. 

Utilizando como metáfora a metamorfose da borboleta, o percurso se utilizará da própria 

metodologia para desvelar a história de vida literária e docente da autora desta tese, 

demonstrando que por detrás de cada pesquisa, há o mundo do pesquisador, que muitas vezes 

fica fechado em seu casulo de estudos externos não se permitindo tempos para investigar-se 

internamente e nem para se dar a conhecer. O estudo refletirá ainda, sobre a utilização do tempo 

nos movimentos da humanidade realizando um voo sobre os conceitos do tempo no mundo 

ocidental, desde a mitologia grega até os dias atuais, compreendendo que é fundamental 

analisarmos os contextos temporais os quais estamos inseridos para encontrarmos as 

oportunidades e as brechas de luz que nos permitem vislumbrar novos tempos para a formação 

pessoal e profissional. A pesquisa percorrerá, principalmente, o panorama histórico das 

histórias de vida nas academias, por meio de uma revisão teórica que dialogará com as 

possibilidades de ações interdisciplinares em conjunto com FAZENDA, PIENAU, JOSSO, 

FREIRE, DE LA TORRE, ESPIRITO SANTO, principais teóricos apresentados e com as obras 

de CASADEI (autora desta tese). Ao discutir e propor a articulação entre a 

interdisciplinaridade, história pessoal, história de vida nas academias e o redimensionamento  

do uso do tempo, o estudo conclui que é de fundamental importância a entrada da histórias de 

vida,  não só nas  universidades,  mas em todos os níveis da escolaridade, o que  permitirá 

aproximações mais verdadeiras, inteiras e humanizadas,  porque o ser que  viu a si, vê com mais 

clareza o outro e, ao se encontrarem, poderão olhar o mundo de modo interdisciplinar para 

atuarem com melhores propostas destinadas ao bem coletivo. A tese conclui que é preciso 

reconfigurar as escolas e universidades como espaços de formação não só intelectual, mas 

também existencial, tornando-se assim pequenas ilhas de paz, centros de polinização da vida. 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade, tempo e história de vida. 

           



 

  

ABSTRACT 

 

      This paper aims to present contributions to interdisciplinary research from studies and 

reflections on life stories and their relationship to interdisciplinarity in order to understand the 

degree of importance of their insertions in research processes. Using a metaphor of the 

butterfly metamorphosis , the route will be used in the methodology itself to unveil the history 

of literary life and teaching of the author of this thesis , showing that behind each search , 

there is the world of the researcher , which often gets locked in his cocoon of external studies 

did not allow time to investigate internally and not to make known . The study also reflects 

on the use of time in the movements of humanity performing a flight on the concepts of time 

in the western world , from Greek mythology to the present day , understanding that it is 

essential we analyze the temporal contexts which we operate to meet the opportunities and 

gaps of light that allow us to envision new times for personal and professional development . 

The survey will cover mainly the historical panorama of life histories in the academies , 

through a literature review that will dialogue with the possibilities of interdisciplinary 

activities in conjunction with FAZENDA , PIENAU , JOSSO , FREIRE , DE LA TORRE , 

ESPÍRITO SANTO , leading theorists and presented with the works of CASADEI ( author of 

this thesis ) . To discuss and propose the relationship between interdisciplinarity , personal 

history , life history in academies and resizing the use of time , the study The study proposes 

that it is of fundamental importance to the entrance of life stories , not only in universities but 

in all levels of education , which will allow more real , whole and humane approaches , 

because being who saw themselves more clearly see each other and when they met , they may 

look at the world in an interdisciplinary way to work with the best proposals for the well 

collective. The thesis concludes that it is necessary to reconfigure the schools and universities 

as spaces not only intellectual, but also existential , thus becoming little islands of peace , 

centers pollination of life 

 

Keywords: interdisciplinary, time and life story 
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INTRODUÇÃO: PRIMEIROS OLHARES 

  Um tempo de preparação 

   Abrir os livros no percurso de um projeto de pesquisa em pós-graduação é a ação mais 

recorrente que pratica um orientando na tentativa de buscar referenciais teóricos que o ajudem 

a explorar, aprofundar conhecimentos e estabelecer conexões sobre o tema pesquisado. 

 Entretanto, abrir as páginas escritas de sua própria obra, revisitar e rememorar tempos e 

processos de vida, os contextos e as ideias que originaram a elaboração de um livro de própria 

autoria não é tarefa das mais fáceis, principalmente quando a obra é de uma professora da 

educação básica que escreveu ao longo de sua vida 32 livros destinados a crianças e jovens. 

O senso comum/acadêmico nos fala que devemos pesquisar o externo, distanciando-nos 

o suficiente para observar melhor, levantando questões, recolhendo dados, apresentando 

hipóteses, encontrando teorias que forneçam fundamentos e subsídios, os quais nos auxiliem a 

levantar categorias, a analisá-las para a elaboração de pareceres ou propostas que objetivem a 

relevância social e acadêmica, tecendo novas considerações sobre o assunto ou desenvolvendo 

novas teorias. 

Diante dessa perspectiva, narrar aspectos de uma história de vida parece-me muita 

ousadia, afinal se trata de um jeito de pesquisar diferente de pesquisar, um caminho quase 

invertido, pois você pesquisa o que está dentro do mundo do pesquisador.  

Seria esse o melhor caminho? Pergunto-me.  

A decisão entre o sim e o não é demorada. 

 As afirmativas e as negativas misturam-se em perguntas interiores que me faço neste  

processo: 

– Sim, pois afinal são mais de 25 anos de escrita literária que caminham bem junto da 

professora que sou. Sinto-me autorizada para tal? 

– Não, pois não há sentido em fazer uma tese a partir de uma história de vida de uma 

professora-autora da educação básica e de livros infantojuvenis. Será que não amadureci o 

suficiente para escrever uma tese para a academia? 
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Entre o sim e o não, a pergunta central: 

A   investigação sobre tempo e história de vida pode contribuir para as pesquisas 

interdisciplinares? 

A partir dessa questão, outras emergem: 

Esse tipo de tese pode contribuir para a expansão de olhares ainda fechados sobre si? 

E eu? Será que consigo abrir meu próprio olhar? 

Será que esse meu jeito de escrever que parte de diversas direções pode aqui ser 

traduzido? Muitas vezes parto do nada e o texto vai saindo quase como magia, basta eu começar. 

Outras vezes sei o final de uma história, então caminho com o texto para chegar até ele. Outras 

sinto uma atração por lápis e quero escrever qualquer coisa, nem que seja para brincar com as 

palavras. Alguns escritos surgiram de parcerias com outros autores e colegas professores, já fui 

autora e coautora... 

Quando comecei a me sentir escritora no sentido de compartilhar minha escrita? 

O simples fato de refletir sobre essa questão faz com que a pesquisa se inicie em mim... 

A memória volta com força, trazendo lembranças de vinte anos atrás como se estivesse 

folheando o livro de minha própria vida.  

Vejo-me colocando o álcool no suporte do mimeógrafo que tinha comprado para 

imprimir as atividades para meus alunos da escola da rede do Serviço Social da Empresa (SESI), 

onde trabalhava como professora primária.  

Em casa, os dois filhos pequenos, brincando por perto, suas vozes e alegrias continuam 

mesmo depois de muito tempo a ecoar dentro de mim. Hoje em dia, eles já adultos, mas 

continuo adorando ouvir as suas vozes. Penso que, se existem vozes do paraíso, elas devem ser 

como as vozes dos filhos para uma mãe... 

As dificuldades financeiras no início da nossa vida familiar, o bem-estar com meu 

marido, a casa nova, muitos afazeres em casa, as roupas, a comida e as atividades elaboradas 

do fim da noite para os meus alunos, as quais deveriam ser mimeografadas para a aula do dia 

seguinte.  
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Depois de tudo pronto, permitia-me ouvir uma música suave, colocada no gravador, 

para me sentir inspirada para escrever um poema cheio de delicadeza e energia. Em seguida, 

transcrevia-o na matriz que seria afixada no mimeógrafo, preenchia novamente o suporte com 

álcool e começava a girar a manivela... Folha a folha, o poema ia sendo replicado para depois 

distribuí-lo graciosamente com um simples desejo de ver poesia nas mãos das pessoas, muitas 

vezes sem intenção de devolutivas, apenas querendo espalhá-lo como folhas ao vento e noutras 

tantas querendo ouvir: “que poema bonito, ele me tocou!”. 

Procuro entre meus escritos se há algo guardado daquele tempo. Algum documento que 

comprove o que aqui escrevo. Se há entre os meus pequenos tesouros um poema mimeografado 

Só encontro uma poesia mimeografada, e ela dialoga comigo quase que por magia: 

Figura 1 – Poema Minas 

Lembro-me de que era como se uma voz falasse dentro de mim. Mais sábia, mais 

límpida, mais fluida. Assim sentia o percurso da minha letra no papel. A escrita tinha o poder 
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de me fazer tocar o insondável, algo mais puro, mais alto, como se estivesse tentando alcançar 

a mais bela sinfonia, a voz mais fina, o poema mais perfeito.  

Sinto dificuldade de expressar esse refinamento que até hoje busco com meu ato de 

escrever, como se fosse um grande compositor buscando a música que será composta.  

Buscar o poema a ser escrito remete-me a uma sensação de uma escuta muito atenta, 

muito fina, como se alcançasse delicadamente uma outra esfera para poder inspirar-me e 

traduzir no papel o que vou sentindo. É algo tão bom que, muito tempo depois, quando comecei 

a utilizar máquinas de escrever e computadores, não me senti digitando, e, sim, tocando as 

teclas de um piano. 

Portanto, reconheço que escrever a tese sobre a minha própria história também me 

causou medo, pois, caso ela não fosse aceita, temia perder esse contato com minha própria 

inspiração, como se o parecer de professores a quem respeito tivesse o poder sobre eu continuar 

ou não a desenvolver minha escrita... 

Volta-me a imagem do mimeógrafo... Outro poema sendo impresso. É o poema da 

Reconciliação, que recuperei retirando-o do meu livro editado por meio de um patrocínio, sete 

anos depois, Poemas do Mar. 

Reflito que ele emerge porque é preciso o espírito de reconciliação para olhar o próprio 

percurso e aceitar a própria escrita, aprendendo a defendê-la, encontrando a sua essência, para 

que não fique perdida na gaveta do tempo, numa simples caixa de recordação ou num antigo 

livro guardado na estante.  

É preciso tentar compreendê-la, interpretá-la, indo ao encontro do próprio mundo 

interior, aprofundando um pouco mais, chegando até a nascente da inspiração, por onde jorram 

os sentimentos, as ideias e a fluidez da escrita.  

Mas, como encaminhá-la com escritos pessoais e teorias?  

O fato é que um orientando nunca está sozinho. Há orientadores por perto que se 

parecem com os sábios, sempre prontos a nos instigar para o mergulho, diante do percurso, 

mais acadêmico e verdadeiro, seja na pesquisa que se faz no mundo externo, no mundo das 
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pessoas, dos teóricos, das obras e ações, seja no mundo interno 

que se constitui, elabora, sente e revela.  

Às vezes, precisa-se de muitas orientações, noutras vezes:  

(...) basta um simples toque (...)   

(FAZENDA, 04/08/2011)1 

Disse-nos que era preciso tempo para tal empreendimento, 

era preciso espera... 

Um simples toque...  

Confesso que nunca havia lido, teoricamente, nada a 

respeito, mas fiquei muito interessada em conhecer essa forma de 

pesquisar: 

Como retecer histórias interrompidas? 

Como estimular a alfabetização em 

linguagens novas? Como recuperar a 

memória de fatos sombrios? Como 

valorizar a linguagem singular? Como 

estimular a leitura nas entrelinhas? Como 

cuidar da leveza e da beleza do discurso 

sem macular a crítica? Como legitimar a 

autoria do outro sem ferir a própria? Como 

acompanhar a lentidão da metamorfose 

sem precipitar o desfecho? Como auxiliar 

na descoberta do melhor estilo? 

(FAZENDA, 2010, p. 142) 

Procurei-a com minhas dúvidas e com meus livros infantis 

na bolsa, com minha simples linguagem de autora de livros para 

crianças para novamente confirmar se era possível. 

Lembro-me de que assim perguntei: – Será que falar sobre 

a minha história  pode virar tese em academia? São livros infantis. 

Como conciliá-los com uma tese? 

                                                           
1 Registro da 1ª aula da Prof. Dr. Ivani Fazenda no curso de Doutorado em Educação:  

Currículo na PUC SP, 2011  

Reconciliação é o 

reconhecimento de que 

sempre existiu harmonia                        

Engrandecimento da alma  

em  estado de maestria.             

Caminho para o amor,           

Transformação de sua vida 

em verso-flor. 

Reconciliação é reforma 

íntima, profunda e difícil.     

Entretanto, une, perdoa, 

elimina o mal e o vício. 

Reconciliação é o passo que 

no abraço é alcançado.   

Sublime amor entrelaçado.                 

Reconciliação é desplacar e 

desprender toda angústia e 

opressão, sentindo no 

entardecer o momento de 

gratidão.                        

Vamos nos reconciliar                  

com as belezas universais                      

Do pequeno germe ao 

grande Deus, da pequena 

flor aos mananciais. Sonho 

almejado dos anjos                                

Toda luz, toda vivaz.                               

A vida, máxima expressão                           

O princípio claro da paz!. 

(CASADEI, Poemas do 

Mar:2000) 

Figura 2: Capa do livro 

Poemar 
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– Minha filha, traduzir visões para o mundo da infância não é tão fácil assim...  É um 

trabalho que acessa o pensamento mais puro e sagrado. É um texto que precisa de síntese 

constante para ser escrito, transformando conhecimento e valores em histórias para contar... 

Senti, naquele momento, que já era hora de olhar o processo criativo e a mensagem 

maior que tinha a dizer. Era preciso mais, era preciso encontrar os percalços do caminho, 

padrões que se repetiam, metáforas que emergiriam, teorias para abraçar. 

O mergulho ficou raso por muito tempo, pois, se de um lado queria muito visitar todos 

os escritos, do outro parecia que não era um ato de humildade escrever a própria história. Entre 

dúvidas e certezas, demorei mais de dois anos para iniciar o texto escrito. Uma ebulição foi-se 

dando, sem me dar conta, bem dentro de meu ser. 

Participava de todas as aulas, cumpria todos os créditos, escrevia livros infantis, fazia 

os trabalhos, discutia profundamente as temáticas das aulas, mas a releitura das minhas próprias 

obras e das teorias acerca dos meus interesses para tese... Era como se não fosse comigo, como 

se uma parte de mim dormisse profundamente e tentar acordar-me era um atentado à vida. 

Simplesmente, sentia-me sem forças, como se uma borboleta não estivesse pronta o suficiente 

para sair do casulo.  

Nesse sentido, a analogia que faço é que o texto precisa secar dentro da gente para criar 

força e sair voando papel afora, linha a linha, buscando o néctar da inspiração e voltando ao 

papel. 

E quando ele secou e voou, como por encanto, os autores começaram a aparecer, alguns 

por indicação, obviamente, mas outros por meio de algum colega que compartilhava o texto 

que estava lendo. Assim foi com Marie Cristine Josso, com a inesquecível aula do Professor 

Gaston Pineau, um dos principais teóricos desta pesquisa, com a chegada de Saturnino de La 

Torre e com a obra Esta Força Estranha – a trajetória de uma autora de Ana M. Machado. 

         Aos poucos, fui vendo a vida lá fora, mas com algo a contar vindo de lá de dentro, das 

experiências sentidas e vividas.  Fragmentos de luz começaram a surgir... 
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Os percursos da tese (descrição dos capítulos) 

 

O formato dessa tese foi-se dando lentamente não se dissociando da própria obra nem 

dos desenhos acadêmicos. Refleti e concluí que poderia caminhar entre dois percursos. 

Escolho um modelo de diagramação da página que represente dois tempos: de um lado 

da página expresso o tempo histórico, ora vivido por mim, ora apresentando as revisões teóricas 

que pesquisei, e do outro lado o tempo da inspiração, da poesia, expresso através de trechos de 

livros escritos individualmente ou em parceria, como um marca-páginas. 

Entre os tempos, o diálogo interdisciplinar me acompanhará em todos os instantes. 

No primeiro capítulo, No casulo há vida, desvelarei a história de vida desta autora-

professora, resgatando memórias, caminhos e sentidos de mim mesma em consonância com o 

diálogo de teóricos afins. Observarei que é necessário tempo para realizar tal intento. 

No segundo capítulo, intitulado A história do tempo: as brechas do tempo, realizarei um 

voo sobre a história do tempo e apresentarei um panorama sobre o uso do tempo no mundo 

ocidental. Desde a Mitologia Grega até os dias atuais, poderemos observar como os tempos são 

definidos e como são utilizados, seja para o mundo do trabalho, seja para o ócio ou para o 

aproveitamento das oportunidades que passam por nós. Juntos, articularemos os suaves 

movimentos das categorias da interdisciplinaridade tais como espera, humildade, respeito, 

desapego e coerência em consonância com os movimentos do tempo.  

             No terceiro capítulo, A História das Histórias de Vida: Contribuições para a Pesquisa 

Interdisciplinar, compartilharei minha escolha metodológica, que é realizada por meio do 

percurso de uma história de vida numa tese acadêmica que não nega a vida do pesquisador 

como sendo uma das premissas da interdisciplinaridade. 

No quarto capítulo, Proposições para as Inserções das Histórias de Vida no Percurso da 

Escolaridade: A interdisciplinaridade como polinizadora, entrelaçarei tempo e história de vida, 

propondo a inserção dessa temática em todo percurso escolar. 

Mais além, busco descrever a incrível magia que ocorre quando realizamos teses como 

esta, chegando a possibilidades sincrônicas. 



21 
 

  

Em Reflexões Finais, Constituindo ilhas de paz: a primavera interdisciplinar, buscarei 

traduzir a possibilidade de se constituir o que em interdisciplinaridade chamamos de Ilhas de 

Paz. Para que existam, será necessário abrir o tempo vivido entre as pessoas, habitarmos novos 

espaços onde possamos nos deixar tocar profundamente, ora pelo contato com o mundo, ora 

pela fala de seu próprio coração, ora pela inspiração de um bem invisível, que aqui defino como 

o contato com os céus. 
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CAPÍTULO I 

 NO CASULO HÁ VIDA 

                                                          Gravitar para a Unidade Divina, eis o 

objetivo da    Humanidade. (Platão). 

 

1.1   Abrindo livros e a vida com um olhar interdisciplinar 

Era uma vez... Assim começam as narrativas para as crianças que ouvem atentamente 

uma história que viaja pela imaginação buscando seu percurso num tempo distante. Na 

construção dos processos de elaboração mental e encadeamento das ideias, elas pedem para 

repeti-la mais e mais vezes, organizando pensamentos, vivenciando novamente o prazer, 

passeando pelos sentimentos de alegria, medo, tristeza, coragem para a resolução do conflito, 

esperança e alegria, que se desdobram num sorriso ao ouvir o final da história. 

E, no tempo do era uma vez, lembro-me da família de origem humilde, do meu pai com 

o seu desejo de que todos os filhos tivessem muito estudo, já que ele não havia frequentado a 

escola e aprendera a ler e a escrever sozinho, e, da minha mãe, o desejo de que lêssemos muito, 

pois, diante da vida difícil que levavam, ela tinha como lazer apenas as suas revistas para ler – 

o que fazia com muito prazer. Comprava para nós, sempre que conseguia, livros de histórias 

que eram vendidos, antigamente, nas portas das casas.  

Ela contava histórias e eu olhava maravilhada os grandes livros dos contos de fadas. 

Minha primeira memória está no livro de Branca de Neve e os sete anões. Consigo sentir até 

mesmo a espessura do papel, que era fosco com desenhos bem delineados. Quantos anos tinha 

naquela época? Talvez cinco ou seis anos... 

Vejo-me tentando ler sozinha, silenciosamente, folha a folha. Cheguei à escola já 

alfabetizada, acabara de completar seis anos, era boa leitora e tinha a coordenação motora ruim. 

Escrevia com a mão esquerda e minha professora tentava me fazer escrever com a direita... 

Creio que foi assim que me iniciei na literatura e na docência: lendo livros, indo à escola 

e dando aulas para minhas bonecas. Já no primeiro ano da educação básica na escola do SESI, 

participei do Concurso Rainha da Primavera – as meninas inscritas vendiam votos para ajudar 
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a Escola a realizar seu grande evento: a 1ª Festa da Primavera. Meus pais me inscreveram e 

ajudaram a vender muitos e muitos votos. Eu não ganhei o concurso, mas a festa foi linda: todas 

nós vestidas com fantasias de flores. Eu estava vestida de rosinha e me sentia alegre e feliz. 

Todas nós ganhamos de presente um livro que guardo como uma das minhas mais ternas e 

preciosas lembranças.  

            No segundo ano escolar, minha letra continuava com problemas. Os exercícios para a 

mão direita fizeram com que aprendesse a recortar com ela, mas a escrita era mal feita e meus 

cadernos estavam sempre apagados e refeitos com as folhas amassadas. Lembro-me de que a 

professora, querendo nos incentivar, disse-nos que daria uma caneta BIC para as melhores 

letrinhas. Fiquei muito triste e decepcionada quando todos da turma receberam as canetas, que 

eram uma novidade nas escolas. Apenas eu e um coleguinha, um menino que sempre chamava 

minha atenção por ir à escola muito mal arrumado, o cabelo despenteado, e eu achava que ele 

não tinha mãe, não recebemos a premiação. 

Chorei muito em minha casa. Minha mãe, então, levou-me a uma papelaria perto de 

casa, comprou-me um caderno de caligrafia e me ensinou a utilizá-lo. Ela tinha uma letra linda. 

Meu pai, que pouco aprendera a ler, não se preocupou, pois, estando na Escola, eu estava bem. 

Comecei a treinar a escrita com afinco. No fim do ano, estava com o problema resolvido, 

mas a desorganização de papéis, bolsas e canetas seguiu em mim. Muitas vezes, até hoje, ao ter 

de escolher entre um objeto e outro para pegar, eu fico em dúvida... Ao organizar as coisas 

sobre uma mesa, arrumo de um jeito e depois arrumo de outro... Entretanto, o gosto por escrever 

ficou em mim. O fato de treinar no caderno não bloqueou minha imaginação nem, muito menos, 

meu gosto por escrever.  

O desenho da letra aparecendo no papel à medida que se escreve sempre me pareceu 

algo mágico e, no curso da vida, foi-se revelando a meu ver como algo divino. Sempre observei 

o movimento das mãos das pessoas, seja na escrita, na costura, na arte, no preparo de um 

alimento, seja no experimento de um cientista, na semeadura da terra, no receber água com as 

mãos, no dar as mãos para outras pessoas... 

Na lousa que ganhara de meus pais para brincar de escolinha, colocava minhas bonecas 

sentadas para dar aulas para elas. Com capricho, escrevia na lousa e repetia as aulas da 

professora do terceiro ano. Agora já estava numa grande Escola. O SESI em que estudava foi 

transferido para o que seria a referência de sua rede de escolas no Brasil, pois foi construído em 
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Santo André, no ABC paulista, reduto das indústrias na década de 1970. Nessa escola, piscinas, 

pista de atletismo, campo de futebol, uma enorme biblioteca, salas de aula com mobiliário 

verde-clarinho, lousas novas, corredores amplos... Ah! Que linda escola que frequentei até a 

minha 8ª série (hoje 9º ano). Fui muito feliz nos meus anos escolares do Ensino Fundamental. 

Lembro desse tempo com profunda gratidão aos meus pais, aos meus professores, aos meus 

amigos. 

Com 12 anos, já havia lido muitos contos de fadas e finalizado toda a coleção do 

Monteiro Lobato. Minha mãe comprara a coleção com muita alegria do livreiro que vendia de 

porta em porta os livros pelas ruas do bairro. Quando as duas caixas chegaram, e parece que 

sinto o cheiro do papelão e dos livros novinhos, conheci seus personagens: Emília, Narizinho, 

Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia e o Visconde de Sabugosa foram os meus companheiros 

de muito tempo. Ah! Aqueles 12 livros de capa verde com a imagem da Narizinho correndo 

pelo sítio junto ao Pedrinho e a Emília – boneca de pano que começara a falar depois de tomar 

uma pílula, o Visconde, que me remete aos meus primeiros contatos com a ciência e com a 

possibilidade de brincar com sucatas, transformando-as em brinquedos, a Tia Nastácia amorosa, 

em quem sempre tive vontade de dar um abraço gostoso. 

  Dona Benta, sua imagem, vale ressaltar, sempre me lembrou minha avó materna. Seu 

pai, meu bisavô, era professor universitário, ex-padre, homem inteligente e estudado. Como 

soldado, foi salvo na guerra por índios na América do Norte. Conviveu com eles, teve esposa e 

com ela uma filha nativa. Entretanto, essa filha morreu muito menina, sem os recursos que ele 

sabia existir. Meu bisavô desanimou-se da vida com os índios, fugiu e voltou para a Espanha. 

Lá foi tentar ser padre, vivendo alguns anos no seminário, mas conheceu minha bisavó, com 

quem se casou. Na vinda para o Brasil como imigrantes, seguiu carreira de professor, tiveram 

muitos filhos. Minha avó foi a filha que mais queria aprender a ler e a escrever, como ela mesma 

nos contou certa vez. Entretanto, ele dava aulas em escolas só para homens e não a deixava 

acompanhá-lo. Ela escapava de casa, entrava na Escola e ia atrás do seu pai... Escondida, ficava 

à espreita na porta que dava para o fundo da sala de aula e de longe tentava aprender as letras. 

Muitas vezes foi levada de volta e era ameaçada com a vara, algumas vezes apanhou... 

Muitas vezes, ela voltava. Aprendeu muito pouco e, já idosa, quase analfabeta, tinha orgulho 

de assinar seu nome de casada, bem completo. Seus nove filhos, mesmo diante da vida difícil, 

foram todos à Escola, amando os estudos, a música, a poesia... Até hoje meus tios irmãos de 
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minha mãe escrevem letras de música. Até hoje, minha mãe faz todos os seus pedidos a Deus 

por meio de cartas escritas diretamente para ELE. 

 Dona Benta... Minha avó Patrocínia, que saudades do seu abraço... 

– Agora escreva: Capítulo Primeiro. 

O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. Emília, de 

testinha franzida, não sabia como começar. Isso de começar 

não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto 

final e pronto; ou  escreve-se em latinzinho: FINIS. Mas 

começar é terrível. Emília pensou, pensou e, por fim, disse: 

– Bote um ponto de interrogação; ou antes, bote vários 

pontos de interrogação. Bote seis...  

O Visconde abriu a boca. 

– Vamos, Visconde. Bote seis pontos de interrogação – 

insistiu a boneca. – Não vês que estou indecisa, 

interrogando-me a mim mesma? (LOBATO, 1936, p.14) 

 

Não só lia os livros lá de casa, eu adorava ir à biblioteca da escola para fazer as pesquisas 

escolares. Não tenho memória de ter sentido preguiça para fazer tarefas ou trabalhos. Eu nem 

pensava nisso.  

Sim, eu tive uma infância alegre e feliz, cheia de ideias para brincar, com as minhas 

vizinhas, com minhas bonecas, com sucatas. Em minhas mãos, caixinhas viravam farmácia, 

lençóis eram roupas da Antiga Grécia, andar na enxurrada era atravessar o rio e o arco-íris era 

minha paixão. Sempre o esperava quando o sol aparecia depois da chuva. Também era 

facilmente impressionável: uma notícia trágica deixava-me com medo, sem dormir... 

Sensibilizava-me com histórias tristes e chorava com pessoas ou mesmo assistindo a filmes ou 

a novelas com a família à noite, todos sentados no sofá da pequena sala de visitas. 

Adolescente, escrevia sobre minhas incertezas, tinha diário, lia preferencialmente os 

romances que os professores indicavam, conheci José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, 

participava dos eventos escolares, às vezes sendo oradora. Escrevi peças teatrais para apresentar  

junto ao meu grupo , como a história do Cavalo de Troia, ou  reescrevendo lendas indígenas. 

Rememoro o dia em que comecei minha vida docente: minha madrinha, que era 

professora de catecismo, chamou-me para assistir a uma aula. Já contava com 14 anos de idade. 

Eu adorei e sempre ia com ela para ajudá-la. Algumas aulas depois, soubemos que uma 
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professora iria deixar o cargo. Bem, minha madrinha me indicou 

e o padre, sem saber da verdade, pensando que eu já tinha uns 18 

anos, aceitou-me como catequista pedindo a minha madrinha que 

me ajudasse nas aulas. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que iria 

ter uma classe que nem sabia de onde vinha essa alegre sensação 

que me percorria. Queria ver logo todo o programa, que era 

acompanhado por uma espécie de cartilha, mas minha madrinha 

me disse que, aula a aula, ela me passaria o que era para ser dado. 

Eu olhei para o que seria o texto da próxima aula, os exercícios, e 

aguardei ansiosamente meus alunos que tinham em média nove 

anos de idade. E foi uma delícia. Ensinei tudo direitinho e, depois 

dos dois meses que faltavam para encerrar ao curso, “formei-os” 

para a primeira comunhão. Era a professora mais emocionada do 

grupo das antigas catequistas. 

 E minha madrinha bem quieta. Ai se soubessem que eu 

tinha apenas 14 anos...  

Já com 15 anos ganhei outra turma. A essa altura, já havia 

escolhido o curso do Magistério, com a intenção de seguir para a 

faculdade de psicologia. E foi lá, no segundo ano do Magistério, 

que comecei a aprender sobre as aulas diversificadas, com uma 

superprofessora de didática: a Lourdinha, que levava a gente para 

fora da sala, colocava-nos em grupos com tarefas diferentes e um 

dia nos levou para Santos – um passeio cultural para falar sobre 

estudo do meio... 

Ela tinha uma letra linda na lousa e, ao mesmo tempo que 

era tão aberta, também nos fazia chamada oral para entendermos 

o que era taxionomia dos objetivos de Bloom. Hoje, pergunto-me 

como ela conseguia reunir elementos de uma escola tradicional 

com elementos de uma escola moderna de modo tão brilhante.  

Era capaz de distribuir tarefas, reunir nossas considerações na 

lousa, de lanchar conosco e, ao mesmo tempo, de pedir leitura em 

voz alta, porque deveríamos nos expressar com desenvoltura, dar 

 

Poeminha autobiográfico 

 

Professora por vocação 

Mãe de coração 

Poetisa por inspiração 

Gosto da criança correndo 

E o silêncio das borboletas 

voando 

Adoro o barulho do mar 

E a visão e o olfato das flores 

perfumadas 

Sou apaixonada pela vida 

que há em mim 

E pela vida que há no outro 

Agradeço por ter aprendido 

a ler 

Porque amo escrever 

Gosto mais de atuar no 

palco do mundo 

Do que ficar na plateia 

assistindo 

Devota de São Francisco 

Porque simples é minha 

alma 

Sou defensora da alegria 

E do compromisso com o  

Amor. (CASADEI, Poemas 

dos Campos, 2004) 

 

 
FiGURA 3: Capa do livro 
Poemas dos Campos 
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provas difíceis, que nos faziam levantar de madrugada para dar conta dos estudos, e ainda abrir 

a casa dela, um domingo ao mês, à tarde, para falar sobre educação. 

Foi no curso do Magistério que conheci João Cabral de Melo Neto e “Morte e Vida 

Severina”. Foi no intervalo entre as aulas, no qual tocava música MPB, que aprendi a conhecer 

e a amar Chico Buarque e seu maravilhoso poema escrito com Vinícius de Moraes: “Valsinha”, 

bem como “Vai Passar”, “João e Maria”, “Apesar de Você”. Ali aprendi o verdadeiro valor de 

uma amizade, a amar Milton Nascimento e a música “Amigo é coisa para se guardar”. 

A Lourdinha exerceu uma forte influência nas minhas aulas de catecismo. Resolvi sair 

da igreja onde as aulas aconteciam e levei meus alunos para observarem as criações de Deus, 

sempre destacando São Francisco, através das árvores que estavam na praça em frente da igreja, 

além de pedir cartazes sobre as maravilhas da Vida... 

Ao longo dos meses que ministrava aulas como catequista, aceitei uma menina com 

síndrome de Down na turma. Na primeira vez em que a vi, confesso que tive certo 

estranhamento pelo seu jeito, mas ela me olhou, sorriu e logo veio para perto me dar a mão. 

Senti que seríamos queridas por toda a vida, independentemente de estarmos juntas ou não... 

Quando ela chegava, sempre corria para ficar ao meu lado e isso era tudo do que precisava. 

Fazia seu melhor, pintava, tentava escrever, cantava... E eu continuava com minhas aulas 

abertas na praça em frente à igreja. 

Honestamente, não percebi que o padre não estava gostando. E também que nenhuma 

catequista ia para outros lugares. Só ficavam em círculo pelos cantos da igreja, conversando 

com os alunos e dando as aulas do livro. Quando eles tinham de escrever, ajoelhavam-se no 

chão e escreviam nos livros apoiados nos bancos. 

Um dia, o padre, ao reunir todas as crianças para dar-lhes a bênção semanal, dirigiu-se 

ao local onde estava sentada minha turminha e perguntou a um aluno qual era o primeiro 

mandamento.  E ele não sabia. Olhou para uma menina e perguntou qual era o terceiro. E ela 

também não sabia. Eu estava no fundo da igreja com os cartazes sobre as belezas de Deus e 

ainda preocupada em dar a mão para a minha companheira, fiquei muito envergonhada... Ele 

disse que “essas professoras que só pensam em brincar com os alunos não ensinavam nada...”. 

Fiquei desolada, fui para casa, pensando na Lourdinha. Na sala de aula, contei o que 

havia se passado, achando a maior das injustiças. Ela nos falou de Fernando Pessoa: 
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Mas se Deus é as flores e as árvores  

E os montes e sol e o luar,  

Então acredito nele,  

Então acredito nele a toda a hora,  

E a minha vida é toda uma oração e uma missa,  

E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. (PESSOA, 1914)  

 

Concordei com o poema e me senti compreendida. Entretanto, ela me olhou bem nos 

olhos e me disse que era preciso proteger os nossos alunos no sentido de que eles tinham de ter 

prática e teoria. Para poder conhecer Fernando Pessoa, era preciso conhecer minimamente 

literatura portuguesa. Sim, eles poderiam sentir as árvores, mas, se estavam no catecismo, era 

também para aprender os preceitos da igreja, e, se eu queria estar ali, que aceitasse as crenças, 

ajudando o curso a ficar melhor, ou seja, ir com eles para as praças e também ensinar os 10 

mandamentos.  Se não, que saísse! 

Naquela semana comecei a estagiar numa escola de educação infantil e segui mais 

comportada com minha turma de catecismo, porém continuei a sair também com eles para a 

praça e para os nossos piqueniques comunitários... Ao término do ano, formei mais uma 

turminha com a Patrícia vestidinha de freira. Ela era a mais feliz de todas... 

Fui convidada para trabalhar naquela pequena escola em que estagiava e acabei 

deixando minha carreira de catequista, porque, mesmo adorando São Francisco e identificando-

me com a trajetória cristã, também tenho fé como Pessoa sobre a vida toda ser uma missa.  

Levei a memória de Patrícia comigo, aquela menina com síndrome de Down que me 

ensinou a amá-la tanto, ficando sempre ao meu lado, pegando em minha mão e sorrindo sempre 

quando nos olhávamos. Não precisei de mais nada para entender a inclusão... Ela me alfabetizou 

sobre o tema quando eu tinha apenas 15 anos de idade, com sua presença parceira. 

Novamente, a sensação do desconforto emerge: é muito estranho escrever sua própria 

história de vida e dela fazer uma tese. Sair da 3ª pessoa e entrar na 1ª pessoa... Como sujeito da 

própria história... Quantas vezes aprendi isso nos cursos e repeti isso nos encontros entre 

professores?  

Sinto que caminharei com minhas incertezas ao longo de todo o percurso, mas ousarei 

continuar o caminho, deixando a música ir compondo-se, ainda que o tom seja meio 
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desafinado... Esse sentir também revela que há algo a mais por trás de todo o academicismo 

instalado nas Universidades me fazendo desconfiar que muito mais pode ser dito, de forma 

aberta, clara, transparente... 

O professor pesquisador passa a duvidar das teorias sobre educação 

existentes, duvidar no bom sentido, no sentido de percebê-las 

imperfeitas e incompletas, de duvidar que elas possam explicitar, da 

forma como estão elaboradas, suas intercorrências práticas, 

decorrentes de uma dúvida maior – a de que algo de sua prática vivida 

possa estar contribuindo para a explicitação das imperfeitas teorias 

sobre educação já construídas, bem como da beleza das que se 

tornaram clássicas. (FAZENDA, 2007, p.149) 

 

No externo, busco teorias que possam amparar-me, as escritas acadêmicas que 

dialoguem comigo como um alento para prosseguir. Nos saberes expressos, as entrelinhas me 

dizem que também aqueles que as escreveram tiveram suas incertezas, aprenderam a superá-

las, porém não como verdades únicas, mas como abertura de novas estradas. 

Se não imagino para que quero definir a interdisciplinaridade, 

recolherei apenas retalhos. (Registro de aula de Ivani Fazenda. 

PUCSP 13/05/09) 

 

Para Fazenda (2008), a história de vida como procedimento de pesquisa exige do 

pesquisador e do orientador cuidados especiais, porque “sugerem movimentos novos no 

delineamento das ações”. Nesse âmbito, percorrê-la diante do amparo da interdisciplinaridade 

provoca o desenvolvimento de uma “atitude interdisciplinar”. Para que essa atitude se expresse, 

será necessário o envolvimento profundo, ação para além da reflexão e encontro de uma “ética 

e estética” próprias, que nos são únicas, que nos personalizam e nos singularizam, permitindo-

nos vencer o desafio que é o de elaborar teoricamente uma tese  a partir das próprias vivências 

– o que exigirá, obviamente, a ultrapassagem de muitos obstáculos. 

 

O primeiro deles, diria o mais fundamental, é vencer as amarras 

pessoais, deixar o peito aberto para que flua dele toda a emoção que 

a ação praticada provocou. Esse processo é mais longo quanto o da 

nidação da teoria, pois exige uma adesão irrestrita ao processo de 
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desvelamento da prática, exige o rompimento com descrições 

padronizadas, exige a descoberta ou o símbolo que gestou e sustentou 

toda a prática vivida. (Fazenda, 2008, p.12) 

 

O sorriso da aluna do catecismo acompanha-me sempre, mesmo que ela já tenha deixado 

esse mundo. Segui o caminho, mas ela, que me tocou o coração, ficou dentro de mim, viva, 

pronta para ser recuperada, para se conectar a algo quando se fizer necessário... Seu sorriso puro 

é crédito que às vezes utilizo diante de vicissitudes da vida. Será? Será que são tão diferentes? 

Ou aprendemos a ver sempre da mesma maneira? 

Recebi da mãe de Patrícia um depoimento. Nele, ela me contou que, ao rezar à noite 

com a filha, Patrícia pedia sempre: podemos rezar para a “Silmala”. No cartão, deixou uma 

frase escrita e que tenho em mente até os dias de hoje: 

O que é bom para um excepcional é excepcionalmente bom para um 

normal. (anônimo) 

 

No avançar desse processo, começo a perceber que as memórias alicerçadas na teoria 

vão cooperando para que eu veja as conexões que muitas vezes não me conscientizei de que 

ocorressem. Há um diálogo interdisciplinar dentro de mim. Ele conecta-se não só a vários 

momentos de minha história. Para Fazenda, a “interdisciplinaridade é a raiz das teorias 

acadêmicas da qual se origina a importância do resgate das histórias de vida” (anotações de 

aula, 03/2013). Para a autora, resgatá-las exige que passemos por uma nova gestação, um novo 

nascer diante do que concebemos como ato de conhecer e esse ato não é apenas pensado, mas 

também “percebido, sentido” gerando desafios para que também esse “pesquisador crie teorias 

nascidas de uma prática intensamente vivida”. 

 

A trilha interdisciplinar caminha do ator ao autor de uma história 

vivida, de uma ação conscientemente exercida a uma elaboração 

teórica arduamente construída. Tão importante quanto o produto de 

uma ação exercida é o processo e mais que o processo, é necessário 

pesquisar-se o movimento desenhado pela ação exercida - somente ao 

pesquisarmos os movimentos das ações exercidas, será possível 

delinearmos seus contornos e seus perfis. (FAZENDA, 2001, p.15) 
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           Esta aprendizagem aparentemente oculta vai desvelando-

se e revela-se como se fosse num outro tempo, feito florescimento 

na primavera ou, no meu caso, feito obra literária. A sensação é 

que começo a aprender a ler, a ler-me por dentro e analisar o que 

de dentro emergiu. A interdisciplinaridade coopera para que se 

observe o que resultou dessa conexão e que, sendo obra, sendo 

ação, mereça ser investigada. 

Caminhei por mais de dez anos como professora na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental.  O maior tempo de 

prática foi dedicado à função de Diretora Pedagógica da Educação 

Básica (14 anos).  Foram ao todo seis escolas em que trabalhei, 

ora meio período, ora em tempo integral ou mais que integral.  

Entretanto, o que emerge, o que se destaca e merece ser 

investigado, feito aquela flor que nasce no jardim, a qual nos 

deslumbramos e que nos faz questionar sobre o mistério que fez 

com que ela se abrisse na madrugada, é a minha vida bibliográfica. 

Essa parte da minha vida, essa estação a que chamo de primavera, 

que floresceu tantas e tantas vezes, oriunda do ato de escrever... 

E essa forma de escrever segue sempre um ritual: as 

necessidades interiores vão despontando em consonância com as 

inspirações externas, que vão conectando-se, resultando numa 

atração pelo lápis, e se transformam no desejo de escrever que, a 

meu ver, conduz a ultrapassagem das minhas próprias fronteiras 

entre aquilo que me inspira e aquilo que perpassa em mim, 

desdobrando-se em forma de escrita.  

         Foi uma professora do 3º ano da rede do SESI – mesmo local 

em que estudei e que voltei tantos anos depois como docente – 

que viu um dos meus poemas e pediu a mim que escrevesse um 

livro para crianças sobre o folclore. Lembro-me dela comigo no 

pátio da escola, no momento do intervalo dos alunos. Esse pedido 

representou o nascer da “escritora de livros infantis”. Senti 

imediatamente que saberia escrevê-lo. Ideias brotavam, jorravam. 

Você agora é o pintor 

contratado 

Para ilustrar este livro:  

O Folclore Encantado. 

Para começar imagine 

 um povo miscigenado 

Com muitos costumes a 

serem mostrados! 

 

Aqui nesta página 

Entram o João e Maria Rita 

Da nossa Festa Junina 

Ele usa lenço de peão 

E ela vestido de chita. 

 

- Ei, quero ter espaço 

também! 

Cruzo pra lá e prá cá, 

 Num frevo que vai e vem 

Com minha sombrinha de 

pano colorido 

Mostro a você Pernambuco 

Eta estado bonito! 

 

Folclore encantado da vida 

Bahia é o estado da Comida 

Que mais gosto me dá! 

Tem mungunzá, acarajé, 

tapioca e vatapá! 

 

(...) 

Os índios utilizam 

instrumentos 

Buscam na natureza 

A força dos elementos 

“...enfeitam, pintam, pulam 

e dançam. 

Arco e flecha, jogam a 

lança!” (CASADEI. Trechos 

da obra O Folclore 

Encantado, 1995.) 

 

 
Figura 4 – O Folclore 

Encantado. 
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Pensei num livro que se chamaria O Folclore Encantado e que as ilustrações seriam feitas pelas 

crianças. A diretora ao ver o texto gostou da ideia e pediu cópias para todos os alunos. Importa 

destacar que, nessa época, eu havia sido aceita para fazer parte da rede SESI, iniciando como 

professora que cobriria as faltas dos docentes. Como quase não havia faltas, eu ficava na 

copiadora tirando cópias para os professores. Lembro-me de que, ao reclamar, um dia, de que 

passava as tardes tirando cópias, ouvi de minha mãe: “agradeça, pois cada cópia que você tirar 

será uma página dos muitos livros seus que serão impressos”. Bem, eu agradeci... Porém, as 

cópias ficariam muito onerosas para o livrinho. E lá voltamos nós para o antigo mimeógrafo. 

As ilustrações dos alunos transformaram-se, junto aos livros, numa bela exposição.  

        O cansaço de dias intensos com o trabalho, a casa, os meus dois filhos, os estudos não 

impediram que as produções ocorressem, até porque os momentos do cotidiano se encontravam 

com os momentos em que algo me tocava, o que depois virava texto. Sempre vi a primavera 

representada nos olhos e no sorriso dos meus filhos, do meu marido, da minha família inteira... 

Há Primavera também nos olhos e sorriso dos meus alunos, nos olhos dos professores quando 

revelam suas esperanças ou relatam um projeto, uma vivência. Há primaveras nos recreios, 

quando vejo as imagens dos alunos jovens se abraçando ou das crianças correndo, que mais 

parecem sons do paraíso. Há primaveras quando escrevo e vejo nascer um texto no papel. Há 

alegria! 

         A minha paixão por lápis sempre foi indescritível. Qualquer lápis bem apontado e um 

pedaço de papel são motivos de prazer. Principalmente o papel branco, imaculado. Tentei 

traduzir isso quando fui contratada por uma empresa, para escrever sobre um concurso de 

redação para as crianças. Foi o meu primeiro patrocínio e que ocorreu de um jeito 

surpreendente. Havia trabalhado numa escola que também atendia crianças em sistema de 

creche e já havia saído há dois anos. Um dia, uma mãe de aluno, que era secretária de uma 

empresa, procurou a Diretora solicitando um texto sobre qualidade de vida para crianças, devido 

a um concurso que promoveriam. Essa Diretora havia acabado de abrir a gaveta e encontrado 

uma das minhas mensagens para a Páscoa. E, lembrando-se das minhas atividades, indicou o 

meu trabalho. A empresa Pirelli, multinacional de origem italiana, pediu-me um texto que 
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encorajasse as crianças a escrever. Quando olhei o meu lápis que 

iria correr pelo papel, imaginei um personagem: O Pirellin. O 

conceito era que, da mesma forma que um pneu percorre as ruas 

e as estradas, o lápis percorre as linhas do papel, da mesma forma 

que um pneu viaja descortinando paisagens conforme vai 

rodando, o lápis também pode descortinar paisagens da 

imaginação... E o texto virou livreto e essa mesma empresa 

patrocinou, para distribuir aos filhos dos funcionários, um livro 

que apresentei a eles intitulado Orvalhinho em: o médico de 

corações. Uma antiga amiga o ilustrou. Ainda conseguimos 

muitas doações para toda a rede do SESI. Foram mais de cinco 

mil livros distribuídos... Quanta alegria eu senti ao me sentar na 

cadeira da biblioteca da escola, cujos colegas docentes prepararam 

uma festa para o grande lançamento. Que alegria autografar os 

livros... Parecia que o mundo estava em paz... Que lindo momento 

florido e coincidente foi esse: meu primeiro livro impresso falava 

justamente da alegria, como que antecipando a alegria que sentiria 

logo depois, ao saber do patrocínio e das doações... Eu e minha 

amiga ainda pedimos que os nossos “direitos autorais” fossem 

destinados a mais doações... E conseguimos mais três mil livros. 

       Na escola, sempre aparecia uma criança que não estava 

presente ao lançamento com um livro doado em mãos para que eu 

o autografasse. A alegria das crianças era minha alegria. Meu ser 

docente ficou mais animado ainda. Eu era feliz com elas por perto. 

         Um dia, soube da notícia que um aluno meu havia sido 

atropelado por um ônibus. Meu pequeno William, sete anos, 

morador da comunidade mais carente. As mães na porta da escola 

me contaram que ninguém tinha ido até o local, por ser meio 

perigoso. Eu fui. Lá chegando, a mãe tinha acabado de receber a 

notícia da morte do filhinho... Só o reconheceram pelos seus 

chinelinhos de dedo. Quanta dor! Senti que muitas pessoas podem 

fazer coisas, mas, em determinados momentos, só você pode fazê-

las... No outro dia, meu marido foi comigo. Ninguém tinha vindo 

 

 

 

Era uma simples gotinha de 

orvalho na folha.  

Quase ninguém a veria se 

não fosse seu brilho...    

 Veio com uma profissão 

muito importante: ser o 

médico de corações dos 

orvalhinhos de sua cidade.           

Gostava muito da chuva, do 

sol, das ondas do mar... 

Se avistasse uma borboleta, 

logo dizia: 

– Vejam todos, é um anjo a 

voar! 

Na hora do trabalho, hora 

da noite ou hora do dia, 

colocava em sua maleta o 

remédio milagroso:    

 

Extrato da Fonte da 

Alegria! 

 

Sabia que a alegria era o 

poder para curar, era poder 

para se inspirar e assim 

poder medicar.  

 

(CASADEI, Orvalhinho em: 

O médico de Corações, 

1995) 

 

 
Figura 5: Capa do livro 

Orvalhinho em: O médico de 

corações. 
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para a bênção do menininho. Nem padre, nem pastor. Pois bem, 

sem saber direito como, eu fiz a oração para ele em voz alta, junto 

àquela comunidade pobre, de chinelos nos dedos, homens sem 

dentes, pessoas tomando conta da entrada e muita gente entrando 

no barraco porque a professora estava lá. E juntos rezamos... 

          Foi quando Paulo Freire surgiu de verdade em minha vida. 

Não como um autor a mais ao lado de Piaget e Vigotsky no curso 

de Pedagogia, mas naquele momento real de “Pedagogia do 

Oprimido” e de um jeito que não esqueceria. Sua forma de 

escrever poética, política, sensível, profunda e que “denuncia” a 

opressão, a falta de acesso à cultura, sem deixar de anunciar as 

possibilidades dialógicas marcou minha trajetória. Freire me 

instigou a dizer minha “palavra ao mundo” e também a ouvir a 

palavra do outro, para que “sejamos mais” no contato entre nós. 

          Na escola, as crianças sentiram muito. Conversamos, 

vivemos nossa dor. Os pais daquela comunidade, no final do ano, 

na reunião, nada disseram, apenas, ao término da entrega dos 

boletins, levantaram-se e, em pé, aplaudiram a jovem professora, 

recém-descoberta por si mesma. 

Obviamente que voltei às poesias, para tentar entender 

como e por que essas coisas aconteciam... Pela escrita, eu tentava 

responder às perguntas que fazia a mim mesma... Como se uma 

sabedoria maior pudesse me revelar os mistérios da vida. Não, eu 

não os decifrava, mas a poesia dava-me pistas de uma 

compreensão maior da existência. E foi assim que escrevi o livro 

de poemas: Olhar Perfeito, com o intuito de responder a questões 

que me faziam pensar sobre a transcendência da vida e, ao mesmo 

tempo, preenchiam-me de esperança e coragem para prosseguir 

divulgando poesias. 

Minha maneira de escrever fala dessa 

evolução e, nesse sentido, meu estilo de 

escrita e de exposição se relaciona com 

 

Olhar perfeito é a 

modificação do estado de 

carência para o estado de 

realidade, onde tudo 

manifesta-se em essência, 

segundo a tua necessidade. 

É olhar doença e enxergar 

saúde, estar na terra e 

vislumbrar latitude, da 

pobreza sair para a sua 

ascensão. Nos problemas e 

desafios sua própria 

evolução. Na tristeza, 

lembrar do sorriso, na 

angústia, existe o paraíso! 

Na saudade, haverá o 

encontro. Nas fugas, o 

momento do confronto. 

Olhar-se com liberdade 

interior, nos opostos o 

equilíbrio , se enxergar o 

amor. (Casadei, Olhar 

Perfeito, 1997) 

 

 

Figura 6 – Capa do livro 

Olhar Perfeito 
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meu estilo de pensamento e de produção do 

saber. A questão da escrita chega a cruzar 

concretamente o processo de 

conhecimento.  (JOSSO, 2010, p.262) 

Foi quando veio ao meu encontro a informação de que 

existia uma editora a qual você poderia pagar para publicar e 

depois tentar distribuir. Lembro-me como se fosse hoje de quando 

meu marido levou-me à cidade de Araras para tentar uma 

publicação. Quando descobri que conseguiria eu mesma 

patrocinar-me, fiquei absurdamente feliz. De onde será que vinha 

essa alegria? Por que tanto desejo de ver os livros publicados? E 

por que vivenciara a experiência do Orvalhinho em: o médico de 

corações, a perda do aluno e a escrita do livro Olhar perfeito?   

Quem eu era? Uma professora ou uma escritora? 

Internamente, achava que seria apenas uma escritora, mas 

a experiência que acabara de vivenciar com aquele grupo que 

perdera um bom amiguinho me dizia que talvez a educação 

precisasse de professores com força o suficiente para enfrentarem 

os desafios pelos quais as escolas passam junto a sua comunidade. 

Mas a dúvida entre optar por uma única frente de trabalho 

me assolava com força, devido ao excessivo tempo dedicado à 

docência e à escrita e quase nada ao lazer familiar. 

           Nesse tempo, decidi, por um curto espaço de tempo, não 

mais que um ano, que iria abandonar a educação. Abriria uma 

editora. Foi assim que surgiu a empresa Amarilis – nome de uma 

flor que com as letras misturadas dão o meu nome: Silmara. Foi 

uma época de muitas descobertas. 

           Criei um personagem, o Francisquinho, em nome de São 

Francisco de Assis – o santo da ecologia. Imaginei montar livros 

com histórias dos Francisquinhos em papel reciclado, doando uma 

parte para a assistência social, além de criar uma linha de 

 

Os Francisquinhos 

...ensinou com muito jeito 

o respeito pela terra, o 

plantio cheio de amor e 

com isso os alimentos 

tinham muito mais sabor. 

Verduras, legumes e 

frutas são fontes de nosso 

vigor. 

Quando a terra sentiu 

aquelas mãozinhas 

pequenas, fez nascer 

flores e frutos nas manhãs 

tão serenas.  

Borboletas de todas as 

cores reforçaram a 

beleza. O cenário ficou 

esplêndido, correspondeu 

a Natureza! (CASADEI, Os 

Francisquinhos. 1996) 

 

Figura 7: Francisquinhos 
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papelaria. Mas não foi o que ocorreu. Ficamos, ao mesmo tempo, eu e meu marido, 

desempregados (ele por conta da empresa e eu por tentar abrir um negócio próprio), com dois 

filhos pequenos, sem bolsa de estudos e com uma editora aberta. Comecei a  vender os produtos  

personalizados, mas não era o suficiente. 

        Um dia meu pai, por intermédio de um conhecido, indicou-me para uma escola que 

realizaria uma feira ecológica. Eu montei uma banca com os produtos dos Francisquinhos e 

alguns livros como exposição. Ao final do dia, sem ter vendido quase nada, a Diretora Geral do 

Colégio, Ivone Kasinski, ao olhar o Pirellin, encomendou um novo livro: O Barãozinho, que 

iria homenagear o Barão de Mauá – nome do Colégio que ficava na cidade de Mauá e que 

pertencia à Fundação Abraham Kasinski,  da Companhia Fabricadora de Peças (COFAP). 

Houve uma grande empatia entre nós. Elaborei o livro e acabei trabalhando como Coordenadora 

de Projetos e do Ensino Fundamental I da Instituição. Novamente uma Escola, em meio às 

crianças, e com bolsa para meus filhos. Levava-os para a cidade vizinha muito grata pelo 

trabalho e por conhecer uma Fundação. 

         Na viagem da minha existência, em contato com o mundo, fui colocando na mala muitas 

experiências. Essa mala, eu a levo para todos os lugares. Vasculhando-a, de vez em quando, 

encontro uma possibilidade de contribuir, trazendo uma nova veste, um novo lenço, um perfume 

ou mesmo um cobertor para a Educação. E na Escola também eu me sinto acobertada por ele. 

        As contribuições oriundas das malas de experiências de meus familiares, parceiros, 

amigos, teóricos me fazem reconhecê-los não apenas como os “outros”, mas como parte de 

mim mesma...  

        Quando tive a oportunidade de mudar de escola para ser a mais nova Diretora de Ensino 

de uma escola que acabara de ser inaugurada em Santo André – minha cidade, depois de três 

anos viajando com meus filhos para lá e para cá, fiquei sinceramente alegre por começar um 

novo projeto. Entretanto, deixar a coordenação de projetos e a coordenação do Ensino 

Fundamental I do Colégio Barão de Mauá muito me fez chorar. Chorei quase um ano de 

saudades: dos professores, dos alunos, da diretora e amiga, Aparecida. 

          Lembro-me de que, no novo local de trabalho, demorei para sentir no corpo e na mente 

que era eu a Diretora daquela grande Escola, que começaria suas atividades para alunos da 

Educação Infantil ao Ensino Médio no ano 2000. Um pouco dessa dificuldade foi porque uma 

parte de mim ficara na Escola anterior. Outra questão que dificultava a ancoragem dessa nova 
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função era o medo de sua grandiosidade: com a maior estrutura física da cidade de Santo André, 

seus trinta mil metros quadrados eram ocupados por piscinas, quadras, laboratórios, bibliotecas, 

quatro prédios – sendo um para Educação Infantil, outro para Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e outro para Ensino Médio.  Cheguei em setembro de 1999 para sua abertura 

em fevereiro de 2000. Participei de toda a montagem para a inauguração da Escola, desde a 

abertura dos quatro mil currículos que chegaram em nossas mãos, oriundos de todo o ABC. 

Aprendi a fazer a seleção de professores e a realizar reunião de pais para a abertura do ano no 

grande auditório da Escola. Participei de estágios em outras escolas da Rede Pueri Domus, 

aprendi a organizar salas, atribuir aulas para os 105 professores selecionados para os cursos 

regulares e cursos extras, montar horários, listas de material. Tudo em três meses apenas. A 

Escola abriu repleta de alunos. Quando lá cheguei, a ideia era termos 600 alunos matriculados. 

Começamos com 1200 alunos. 

        Mas, dentro de mim, simplesmente não me sentia Diretora de Escola. Percebia-me como 

uma pessoa que organizava os processos, alguém que resolvia os problemas das famílias que, 

mesmo tendo optado por nosso trabalho e matriculado seus filhos conosco, ainda sentiam 

desconfiança na nova escola, naquele “corpo docente” que ali implantava um novo projeto 

educacional.   

         Ao mesmo tempo em que tentava conquistar a confiança dos pais como representante dos 

professores e de todo trabalho que ali iniciávamos, sentia medos e receios. Os professores de 

tantas áreas diversas, de tantos níveis diferentes e oriundos de tantas escolas, de alguma forma 

me assustavam. Como se aprende a ser um Diretor de Escola? Não me via à altura deles naquela 

escola tão grandiosa... Creio que, inconscientemente, minha estratégia foi a de trabalhar 

incansavelmente, dedicando mais de 12 horas diárias para o atendimento aos professores e, 

principalmente, aos pais e alunos. Aos poucos, fui envolvendo-me com aquela comunidade 

escolar. Conhecia praticamente todas as famílias, alunos, histórias dos professores. Conhecia o 

trabalho que realizavam, os projetos de cada grupo e participava com opiniões e também com 

ideias das inúmeras propostas que eram desenvolvidas. Buscava ouvir a palavra dos 

professores, pais, alunos, mantenedores da Instituição sem, contudo, deixar de dizer minha 

palavra a eles. Assim, fui me constituindo Diretora de Escola. 

        Paulo Freire fala-nos da “presença” como sendo uma consciência viva, misteriosa e 

contraditória num meio que nos envolve num mundo humano que nos limita e que, portanto, 
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nos permite a conscientização do além-limite com dimensões muito maiores “que os horizontes 

que nos circundam”. (2005, p.13)  

         O humano considerado por Freire é um “ser de busca” cuja vocação é a própria 

humanização e esta não é fruto apenas de uma evolução da biologia, mas sim florescimento na 

história, o qual se dá pela consciência de si em consonância com a consciência do mundo. Essas 

duas possibilidades são internas e se desenvolvem juntas, uma iluminando a outra. Não se 

constituem de modo separado. 

          Desvendar a si mesmo é conquistar a si mesmo para assim conquistar o direito de ter o 

seu próprio modo de ver e de estar no mundo, tornando-o mais humano pela nossa presença. 

Mas, para isso, para assumir responsavelmente sua missão 

de homem, há de aprender a dizer sua palavra, pois com ela 

constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se 

constitui; instaura o mundo em que se humaniza, 

humanizando-o. Com a palavra o homem se faz homem. Ao 

dizer sua palavra, pois, o homem assume conscientemente 

sua essencial condição humana. (FREIRE, 2005, p.12) 

 

          O projeto de contribuir para uma escola mais humanizada, sem o saber, nascia em mim, 

misturada com todos os sujeitos da comunidade. 

        O cronos assumiu com força os primeiros quatros anos de minha vida, agora com seus 

1800 alunos. Foram tantas horas, dias, atividades, reuniões de pais, eventos, formaturas, provas, 

recuperações, atendimentos, novas matrículas que quase não tenho memória de minha vida 

familiar...  

         Esta narrativa não é escrita sem uma boa dose de angústia pelos tempos que fiquei sem 

ver os meus filhos crescendo em casa. Mesmo que eles estivessem matriculados na mesma 

escola – o que não ocorreria sem o meu trabalho, pois não conseguiríamos pagar duas 

mensalidades naqueles valores estipulados, sinto falta do que não vivi... Queria ter tido mais 

tempo em casa, comida bem feita, tranquilidade no dia a dia ao invés da enorme velocidade que 

apresentava em meu semblante ao levá-los para casa na hora do almoço...      

         Quase não escrevi nessa época e, ainda que procurasse contribuir com meus mais “altos 

ideais” para que a escola tivesse propostas de desenvolvimento do aprendizado com sentido de 
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bem coletivo, com projetos de solidariedade socioambiental, com famílias bem orientadas e 

alunos e professores em pleno exercício da dignidade humana, vivia esquecida de minha 

qualidade de vida familiar, de meus escritos, de meu desenvolvimento pessoal. Minha vida que 

se resumiu às 12 ou 14 horas de trabalho escolar... 

         Será que essa escolha refletia o que sinceramente exercia na Escola? 

         Josso (2010, p.62), ao interagir com a obra de Freire, fala-nos de uma consciência 

primária, ou mesmo fanática, que se julga “superior aos fatos”, para compreender o mundo da 

maneira que lhe agrade, dominada por um poder especial e não como uma consciência crítica 

capaz de estabelecer reflexões mais lógicas e organizadas.  

          Essa inquietude misturada com culpa, saudades, excessivo trabalho, fazia com que todos 

os professores também trabalhassem exageradamente na escola em que era a gestora 

pedagógica. Como o clima era agradável e propiciava a criatividade, os professores cada vez 

mais ali ficavam... 

           Sempre estávamos com uma nova ideia que criava um trabalho extra, um final de semana 

a mais para algo que nos permitia viver exacerbadamente a nossa profissão docente, acreditando 

eu que, por esse caminho, estava em contato com o mundo, quando na verdade fechava-me 

dentro de um espaço escolar. Um feudo. 

            Nesse tempo, comecei a apresentar doenças crônicas, que se repetiam com dores e 

inflamações... 

          E, nesse mesmo tempo, na sala de professores, ouvi um grupo discutindo sobre conteúdos 

que não entravam no programa curricular, tais como astronomia, música, teatro, cerâmica 

indígena, pintura em aquarela... Esses professores dedicavam-se a esses estudos de modo 

aprofundado, mesmo que desenvolvendo esses temas de modo muito reduzido na sala de aula. 

        Lembrei-me também de minhas poesias, meus textos e minhas vontades para escrever. 

Juntos, criamos um grupo de estudos para discutirmos nossos pedaços que ficavam esquecidos 

no dia a dia escolar. Numa das reuniões, fora do horário de trabalho, resolvemos propor cursos 

extras a partir de outros conteúdos não desenvolvidos na sala de aula. Esse grupo, ainda que 

representando mais uma atividade em minha vida pessoal, passou a ter um sentido curativo. Era 

uma atividade fora das obrigações escolares. Ali eu era uma poetisa, conversando com uma 

astrônoma, um pintor, uma ceramista, um ator, um ecologista, uma cantora. Nossos encontros 
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pareciam saraus culturais. Ali nasceu o Projeto Voluntários da Paz – contribuições para a paz 

no mundo a partir de ações de ciência e arte.2   

       Numa bela manhã no prédio do Ensino Fundamental I, uma professora me pediu um texto 

para que os alunos se motivassem a ler. Uma folha de papel estava em sua mesa. Peguei em seu 

porta-lápis colorido um lápis preto e sentei-me meio mal ajeitada ao lado dela.  

        O texto nasceu, fluido, leve, alegre... 

         Ao terminá-lo, olhei ao lado e vi uma coordenadora que tinha como hobbie o recorte e a 

colagem. Dei a folha escrita a ela e perguntei se poderia ilustrar o texto com seu talento especial.  

           Ela sorriu.   

         Quando ele ficou pronto, uma semana depois, nós nos surpreendemos, pois, com as 

ilustrações, o texto escrito tinha virado um livro. Um livro feito por professoras... Os 

mantenedores da Escola gostaram tanto que o publicaram internamente para ser distribuído 

gratuitamente a todos os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

         O livro Leia foi um marco na minha vida literária, um momento mágico a voltar com 

força para perceber melhor a Escola e a minha própria vida. A escrita não era um processo em 

que eu ensinava o outro e sim o fruto de processo interno que emergia de forma a me ajudar a 

compreender melhor. 

          Até hoje quando o leio percebo a amplitude de compreendermos o outro, seja ao lermos 

os livros, os quadros de arte, as músicas, as linhas e as entrelinhas, seja os sinais, os olhos das 

pessoas e agora, no percurso de uma tese, quando aprendo a ler e a compreender a mim mesma...  

          Na própria Escola, recebemos a visita do Diretor Executivo do Banco Real ABN AMRO 

BANK, Osório Roberto dos Santos. Sua vinda ocorreu depois de assistir à apresentação, no 

SESC Vila Mariana, do Projeto Voluntários da Paz (que evoluiu para cursos extracurriculares 

e tinha a participação de 450 alunos que participavam do programa de voluntários para levar a 

paz pela cultura). Nosso projeto havia sido escolhido como um dos 200 projetos no mundo 

como referência para a Cultura da Paz e “altamente recomendável” pelo Ministério da Cultura. 

Ao ver o livro Leia na mesa da sala de reuniões, interessou-se por publicá-lo. O Instituto Escola 

Brasil, da referida Instituição Financeira, o qual adotava escolas públicas por meio do trabalho 

                                                           
2 Projeto Completo descrito na Dissertação de Mestrado: Projeto Voluntários da Paz  – subsídios para um currículo 

integrado – CASADEI, 2009. 
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voluntário dos seus funcionários, patrocinou o livro Leia para crianças de escolas públicas e 

tornou-se meu consultor em desenvolvimento pessoal ao longo de todos esses anos.  

Para os seres humanos, como seres de práxis, transformar o 

mundo, processo em que se transformam também, significa 

impregná-lo de sua presença criadora, deixando nele as 

marcas do seu trabalho. (FREIRE, 2007, p.81) 

 

         Na Escola Unidade Jardim, eu ainda teria o patrocínio de mais quatro livros,  sendo dois 

de poemas e três para as crianças, sempre apoiados pela mantenedora e distribuídos 

gratuitamente aos professores e alunos. Abaixo reproduzo uma foto com as crianças e a 

distribuição do livro Solidariedade na Escola Cidadã – também tendo a professora Ana Claudia 

Bertollani como ilustradora. 

   

Figura 8: Lançamento do livro Solidariedade 

            Esses momentos foram muito especiais em minha vida. Comecei a descobrir uma 

Diretora de Escola diferente, feita de mim mesma, abraçada às crianças e aos professores. 

Obviamente que aqueles professores mais tradicionais que esperavam uma diretora mais idosa 

(na alma), atrás de uma mesa com toda a burocracia ao seu redor, decepcionaram-se com minhas 

condutas. Fui muito criticada. Algumas vezes, a mantenedora tomava a frente do meu trabalho, 

 

Quando lemos nos 

aproximamos das ideias de 

um autor. 

Ficamos imaginando 

quantas crianças 

percorreram as mesmas 

páginas que nós! 

 

Há livros de humor, de 

amor, de informação, de 

biografias, de poesia. 

 

Leia, leia muito...Quanto 

mais lemos, mais 

aprendemos a ler! 

 

Ler os quadros de arte, as 

músicas e os sons, as linhas 

e as entrelinhas... 

Ler os sinais da natureza... 

Ler a si mesmo. 

Ler os olhos das pessoas. 

 

(CASADEI, Silmara R. 2002 

- texto integral do livro 

LEIA, patrocinado pelo 

Colégio Unidade Jardim e  

Instituto Escola Brasil. 

Distribuído gratuitamente às 

crianças. sem edição oficial) 
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decidia, mas eu não desanimava. O trabalho entre aqueles que acreditavam num projeto 

discutido e constituído pelo nosso perfil acolhedor e amigo me bastava. Um simples olhar e nos 

entendíamos. Mais que isso, nós nos sabíamos! E aos alunos isso era dito: 

         – Quando nos entreolharmos, saberemos que um está a favor do outro. Basta um olhar. 

          Muitas vezes, alunos de sete anos me paravam no pátio apenas para me olhar, sorrindo, 

como a dizer: 

         – Eu sei de você e você sabe de mim. 

          Com essa postura de estudo e afeto, nossa Escola cresceu para 2200 alunos. Quase não 

tínhamos vagas para os alunos novos. 

          Confesso, de modo sincero, que, apesar de todo esse desenvolvimento, a vontade de ser 

uma autora contratada por uma editora vinha com força. As horas de trabalho, a escrita que 

tinha voltado para ficar, os pequenos tempos em família representavam uma equação que não 

se resolvia. Acreditava que a escrita bem-sucedida no campo da divulgação e das finanças 

poderia ser uma solução para continuar a divulgar a educação em vários locais, sem, contudo, 

trabalhar tantas horas por dia.   

        Mesmo com a ausência desse tempo não marcado, não cronológico, o grupo de cultura 

teve um efeito terapêutico em minha vida profissional e em casa, com a família. Passei a ficar 

mais próxima, mais atenta, mais parceira e mais feliz. Por alguma via que não sei explicar, estar 

com pessoas que comungavam a arte e a ciência e acreditavam que por meio delas era possível 

abrir mais espaços de si mesmos fazia com que me sentisse mais plena, mais inteira, mais 

completa... 

       Consequentemente, essa comunhão e essa sensação que é a de estar transbordante de si 

fizeram com que meus braços se estendessem para dar as mãos ao mundo, não num sentido de 

doar, pois isso implicaria certa superioridade diante do outro, mas sim no sentido de juntar. 

        Esse grupo, do qual fiz parte por oito anos, com menos de duas horas quinzenais juntos, 

dentro de uma grande escola, trouxe o que eu não sabia, ou seja, não importa onde você esteja, 

sempre haverá pessoas com as quais você tem afinidade, pessoas que abrem sua perspectiva, 

tocam seu coração, eternizam momentos, desmistificam cargos e funções, e lembram que somos 

todos apenas humanos com nossas histórias repletas de experiências.  
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         O grupo me ensinou a abrir novas portas, despertou uma curiosidade em mim que é a de 

encontrar novas pessoas e descobrir quais, entre elas, mostrarão o que eu ainda não sei sobre a 

aproximação humana, sobre viver verdadeiramente em comunhão, entrelaçando o que é vivido 

em partilha com a própria formação.  

         Entre nós, nesse grupo, o qual chamávamos de Jardim Cultural, nos tornamos seres mais 

inteiros, mais sinceros em nossa forma de nos expressar diante do mundo. 

         Os professores eram também artistas ou astrônomos nas salas de aula, a diretora era 

também poetisa em uma escola e as músicas tocadas na flauta pelos alunos eram também para 

um amigo em sofrimento como parte do Projeto Voluntários da Paz. 

          Para Freire (2005, p.91), essa ação é dialógica e o “diálogo é este encontro entre os 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação 

eu-tu”.  

          Assim fui me fazendo escritora, escrevendo, sendo professora, diretora de escola, amando 

infinitamente as crianças e jovens que vi, milhares de vezes, atravessando os corredores da sala 

de aula, entrando nas suas classes, jogando nas quadras, conversando e rindo entre amigos, 

estudando, trazendo a vivacidade no olhar, o futuro possível. E cada criança alegre ou triste, 

cada jovem animado ou irritado, cada professor que passava por mim foi percebido como um 

ser humano a quem oferecia um olhar, a quem devia respeito.  

          Não omito que a ideia de publicar oficialmente um livro por uma editora percorreu por 

vários anos meus mais fortes anseios e tornou-se obsessão. Guiada por esse desejo, estabeleci 

contatos, bati em muitas portas de editores, fiz reescritas, redigi novos textos, obtive 

experiências de esperança e de negação ao ver meus originais serem devolvidos muitas vezes 

sem sequer serem abertos.  

           Em muitas ocasiões, chorei de decepção, convivi anos com a frustração, desisti e insisti, 

mimeografando pessoalmente poemas para constituir meu movimento solitário e solidário – 

inclusive, comigo mesma. Depois vieram as copiadoras e eu pagava a impressão das cópias de 

meus escritos para distribuí-las às pessoas. Silenciei, secretamente, com a estima baixa, mesmo 

tendo patrocínios de Escolas ou empresas. O desejo era simples: eu apenas queria ser aceita por 

um editor – de verdade. Meu sonho era viver uma vida de escritora. Sonhava com meus filhos 

em casa brincando e eu ali pertinho deles, com eles, e escrevendo, escrevendo para divulgar às 

crianças minhas obras literárias. Ah! Esse inédito não chegava... 
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          Foram 15 anos de espera. Foram árduos 15 anos à espera de um editor... Na gaveta, 12 

livros esperando uma oportunidade de se apresentarem ao mundo. Em minha opção, a temática 

que tratasse da solidariedade socioambiental representou a escolha principal em meus trabalhos 

de autoria... As vozes não só de pessoas, não só dos alunos, mas de animais em extinção, de 

planta, de flor também seriam expressadas através da minha escrita. As vozes que não são 

ouvidas, as vozes excluídas estariam presentes no meu trabalho literário, ainda que esse trabalho 

também não fosse visto. 

Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo 

molhado de nossa história, de nossa cultura; a memória às 

vezes difusa, às vezes nítida, clara, de ruas de infância, da 

adolescência; a lembrança de algo distante que, de repente, 

se destaca límpido diante de nós, em nós; um gesto tímido, a 

mão que se apertou, o sorriso que se perdeu num tempo de 

incompreensões, uma frase, uma pura frase possivelmente já 

olvidada por quem a disse. Uma palavra ensaiada, e não dita, 

afagada sempre na inibição, no medo de ser recusado que, 

implicando a falta de confiança em nós mesmos, significa 

também a negação do risco. (FREIRE, 1993, p.16-17) 

 

            Nesse trecho, que é silencioso por dentro, pois não conseguia expressá-lo por meio de 

uma obra literária editada, surge em minha narrativa, como um marco em meu inventário, uma 

ilustre convidada: a poetisa Cora Coralina.   

            O diretor-presidente da Unidade Jardim, Professor Daniel Belluci Contro, vendo minhas 

tentativas, indicou o meu nome para a Academia de Letras da Grande São Paulo. Meus livros, 

todos patrocinados até então, foram analisados pelos acadêmicos daquela localidade. Eu fui 

aceita para tomar parte daquela Academia de Escritores.  A cerimônia de posse levou muitos 

alunos e pais, o que lotou um auditório de 400 lugares. Recebi mais de 100 arranjos e buquês 

de flores no dia de ocupar a cadeira de nº 36 – Cora Coralina. A Escola ficou tão florida quanto 

um campo de flores na primavera... Reinaldo Gissoni, presidente da Academia de Letras da 

Grande São Paulo, entregou-me a medalha de Acadêmica Imortal. 

            Em meu discurso de posse, deveria apresentar a biografia da titular de minha cadeira. 

Cora Coralina não possuiu vastidão de registros biográficos visto que conheceu o estrelato após 

75 anos de idade e teve apenas seis livros publicados em vida. Seus escritos ficaram mais de 50 
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anos guardados na gaveta... Nascida em Goiás, foi doceira, 

plantadora de rosas, dona de casa e poetisa. Escreveu inúmeros 

poemas sobre os campos e a vida. A escrita foi a sua companheira 

em toda a sua jornada: 

Ofertas de Aninha 

(aos moços) 

 

Eu sou aquela mulher 

A quem o tempo ensinou 

Ensinou a amar a vida 

A não desistir da luta 

Recomeçar da derrota 

Renunciar palavras e pensamentos 

negativos 

Acreditar nos valores humanos 

Ser otimista 

Creio numa força imanente 

Que vai ligando a família humana 

Numa corrente luminosa 

Creio na solidariedade humana 

Creio na superação dos erros 

E angústias do presente. 

Acredito nos moços 

Exalto sua confiança 

Generosidade e idealismo 

Creio nos milagres da ciência 

E na descoberta de uma profilaxia 

Futura dos erros e violências 

Do presente 

Aprendi que mais vale lutar 

Do que recolher dinheiro fácil 

Antes acreditar do que duvidar... 

(CORALINA, 1884) 

 

 

                E prossegui, agora acadêmica, sem um livro publicado 

oficialmente. A espera de um editor era a companheira 

permanente de minha rotina. 

 

Solta o sonho 

Solta o sonho 

Solto e leve 

Solta o desejo 

Solta a emoção 

Solta angústia 

Solta o medo 

Deixa a paz no coração. 

Imagina no nada infinito 

O segmento da vastidão 

Veja-se no pico mais alto 

Preciso! 

O EU! 

Centelha da Criação 

Eu, eu máximo. 

Sendo poeta dos olhos de 

Deus 

Cantando canções 

Rimando este verso 

Pensador 

Estrela de um Universo 

Que te fala com força na 

simples retórica 

Que remonta tempos e vidas 

históricas  

Que na leveza busca a  

Verdade.                       

 Na riqueza descobre a 

identidade                            

E te vejas puro e brilhante                        

Belo e sutil  

Caminhando...                  

De pé e dignamente      

Através da eternidade!  

 

(CASADEI. Poemas do mar, 

2001)      
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            A gente vai seguindo o dia a dia no curso da existência e o sonho vai ficando 

adormecido. Por mais paradoxal que seja essa minha frase, ela é a pura tradução dos meus 

tempos de espera. Foram tantos anos sonhando com a publicação de um livro, que o sonho, sem 

deixar de ser sonho, ficou em mim, dormente, quieto. 

          Em algum momento, soltei o sonho em relação à escritora no mundo e o sonho dormiu 

em mim... 

         Aceitei o panorama do cotidiano, escrevi menos e confesso que perdi um pouco da 

excessiva alegria que é própria dos poetas...  

        Este movimento que realizamos ao resgatar nossa memória, com nossas percepções de 

avanços, paradas, esperas e atitudes paradoxais, traz-nos uma inquietude e, ao mesmo tempo, a 

sensação de liberdade interior. 

 

A imagem que me vem à cabeça é a dos mil esboços realizados por 

Picasso ao compor a Guernica — a totalidade conceitual dessa obra 

foi gestada na virtude da força guerreira, no desejo transcendente de 

expressar liberdade. A magnificente força que dela emana, o impacto 

que sentimos quando dela nos aproximamos encontra-se na harmonia 

de cada detalhe, na beleza da vida e na crueza da morte, assim como 

na crueza da vida e na beleza da morte. (...)Cada um de nós ao 

contemplá-la chora e ri a partir dos sonhos enunciados, das intuições 

subliminares, no jogo explícito das contradições, da história 

configurada. Picasso cuidou interdisciplinarmente de cada aspecto de 

sua liberdade pessoal, exercitou-a ao compor um conceito universal 

de liberdade. (FAZENDA, 2011, p. 25) 

 

          Ao mudar a visão para o que se tem e para o que é possível fazer, observo que, se os 

caminhos não se abriam para ser uma profissional consagrada na área da escrita, novos 

caminhos se abriam para a educadora. Ah, essa parte de mim trazia-me muitos inéditos. Portas 

e portas se abriram naturalmente para o trabalho na escola e nele eu me envolvia com a história 

de vida da instituição, tentando compreendê-la, entendendo suas raízes, buscando sentido para 

o projeto de Escola, poesia. 

           Quantos alunos e professores eu conheci, em quantas salas de professores e de aulas 

entrei... Quantos pais eu atendi. E lá estavam eles, ano a ano... Novas crianças, novas famílias, 
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novos projetos... Também quantos conflitos vivenciei, quando um aluno era reprovado, um 

professor demitido... Alunos que passavam no Vestibular, alunos que não passavam... A Escola 

que, sendo particular, tinha a obrigação de ser a melhor da cidade nos exames externos para ter 

muitos alunos matriculados. Cobranças por todos os lados, mas crianças, salas de aula, vida 

escolar, poesia. 

           Esse tempo histórico e cronológico como Diretora de Escola ensinou-me muitas coisas. 

A gestão representou uma ancoragem diante de minha própria vida, ofertou-me uma 

aprendizagem mais crítica diante do meu contexto existencial, possibilitou-me autonomia,  

fosse ela financeira, fosse no prosseguimento dos estudos, fosse como mãe que assumia sua 

importância junto ao seu marido na manutenção do lar, fosse no posicionamento frente aos pais 

de um aluno que precisava de orientação. Ser Diretora ajudou-me na organização lógica do 

pensamento, no encadeamento de ideias, na clareza e na coerência do meu discurso educativo 

e no entendimento de que é possível ser firme e ao mesmo tempo terna. A poetisa estava em 

mim e a diretora também. Elas existiam em mim, na minha prática diária, no coração da minha 

docência.   

O processo de interação permite a geração de entidades novas e mais fortes, 

poderes novos, energias diferentes. Caminharemos nele na ambiguidade, entre 

a força avassaladora das transformações e os momentos de profundo 

recolhimento e espera. (FAZENDA, 2011, p.25) 

 

              Esse movimento ganha força para ser estudado. A voz de Ivani Fazenda (2011) indica-

nos a dimensão interdisciplinar como um conceito novo que, sem a desconstrução do antigo, 

representa uma atitude que aceita olhar as partes que nos constituem. Ao estudá-las, realiza-se 

um exercício de escuta interior, além de desenvolver a humildade para abertura curiosa e atenta 

dos aspectos que nos revelam e que se aproximam quando se aceita dialogar com eles. 

         A poetisa expande?  

 

         A diretora oferece o contorno.  

 

         A poetisa dramatiza e sofre as dores do mundo?  

     

         A diretora planeja novos eventos alegres. 
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        A diretora mostra às crianças a importância de resolver situações-problema? 

 

        A poetisa cria novas possibilidades. 

 

        A diretora busca formas de ancorar sonhos? 

 

        A poetisa viaja por eles e sente-se feliz.    

 

        A poetisa é terna?  

 

        A Diretora é amorosamente exigente.  

 

         A diretora é apegada?  

 

         A poetisa ajuda no desapego. 

 

         A diretora dedica horas intensas de trabalho?  

 

         A poetiza lembra os tempos livres necessários para a criatividade. 

 

         A Diretora traz a lógica? 

 

           A poetisa, a inspiração. 

 

           A diretora conhece os momentos árduos e áridos? 

 

           A poetisa conhece as flores e a frutificação. 

 

            E foi como Diretora de Escola que participei de um final de semana para gestores 

educacionais com minha equipe da escola, liderada por Osório R. dos Santos, diretor da 

Consultoria Cultura e Gestão. 
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           No encontro, o contato com a natureza, muita reflexão em grupo, sorrisos e 

aproximações... O consultor em determinado momento, à luz da fogueira acesa ao fundo da 

grande sala onde estávamos confortavelmente instalados, naquela manhã um pouco mais fria, 

relata-nos a história de uma paciente, que procuro aqui traduzir: 

          Ela estava muito desesperançada quando contou que em seu coração não havia mais 

portas, janelas ou possibilidades de expansão. Olhava para dentro e via a escuridão, e muita 

tristeza em sua história. Ele então lhe respondeu que era a hora de entrar para dentro de si 

mesma, promover uma boa faxina, limpar os espaços, lavar situações e estendê-las ao sol, 

colocar flores frescas nos vasos, deixar a brisa entrar... 

             Ah... Que momento inspirador. Eu não tive dúvidas. Quando surgiu um momento de 

folga, resolvi escrever um texto sobre uma menina que queria tirar os seus pontinhos de tristeza, 

medos e incertezas de dentro de si. O texto, simples, sintético, que corria solto no papel foi 

escrito em 20 minutos. 

            Ali nascia a certeza de que era uma autora de livros para a criança. O texto iria ficar em 

minha gaveta da mesa de trabalho ainda por alguns anos. 

             Importa destacar que esse olhar sobre a diretora e a poetisa traz uma leitura que eu faço 

agora na escrita desta tese, neste percurso da escrita que amadurece a cada linha. Compreender 

as duas personagens em mim, por mais paradoxais que sejam, significa aceitar que elas 

coexistem pacificamente e, ainda que haja conflitos interiores entre a escritora e a docente, uma 

impulsiona a outra e uma espera a outra. 

         Para Salvador (2002), essa ambiguidade, palavra que se origina do latim ambiguitas e 

significa dúvida, incerteza, mostra-nos que o conhecimento nasce nas certezas e nas incertezas, 

no encontro e no confronto, no ser e no estar.  Na colisão entre os opostos, a ambiguidade vive 

ocultando-se e desocultando-se, entre a luz e a sombra.   

          Há de se ter cuidado para caminhar ao encontro de um ponto de equilíbrio que a 

ambiguidade nos permite para a investigação dos pontos de luz de nossas vidas, das 

imobilidades e do caos.  

Talvez possamos falar em paradigma da insegurança, das incertezas, 

da não linearidade, da descontinuidade, do diferente. Atuar nesse 

novo modelo paradigmático pode desencadear um movimento 

interdisciplinar e, neste, o encontro de ambiguidades. (SALVADOR, 

2002, p.43) 
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             Para Fazenda (2002, p.44), trabalhar a ambiguidade na interdisciplinaridade implica 

necessariamente utilizarmos o “e” como elemento de ligação, buscando dimensões que tenham 

relações e interajam num mesmo processo para sua complementariedade. 

                 Creio que esta é minha aprendizagem: a de saber mais sobre mim e a coexistência 

ativa, viva e repleta de contrastes entre a docência gestora e a escrita, entre mim e o mundo.  

                 Aceito a ambiguidade, aprendo que uma ação interdisciplinar representa abertura 

frente às alternativas, caminhos que se transitam e se encontram onde “no estabelecimento do 

conhecimento navega-se da objetividade à subjetividade e vice-versa, ou seja, no âmago da 

ambiguidade interdisciplinar”. (SALVADOR, 2002, p.44) 

                 Salvador em sua tese exemplifica a questão da ambiguidade apresentando teóricos 

que a revelam na “busca da totalidade”, a nossa real inteireza que nos falam do  dois lados por 

onde observamos a mesma questão,  tais como Freire (1997, p.25), quando afirma que “quem 

ensina aprende e quem aprende ensina”, ou Gusdorf (1997, p.25) – “a fala estabelece uma nova 

linguagem, o momento em que o nós se realiza no “eu e no tu”. Tais exemplos nos demonstram 

a amplitude de um universo que contém olhares e reflexões diante de diversas óticas e que 

importa considerá-los. 

                 O tempo cronológico foi passando, os filhos foram crescendo, a vida em família 

melhorando. Compramos uma chácara e o contato com a natureza fazia um bem enorme para 

todos nós. Oriunda da vida urbana e agitada, o canto dos pássaros chamava minha atenção como 

se outras formas de vozes pudessem falar conosco. Prestava atenção ao ruído do vento, ao 

barulho da chuva caindo no gramado, ao orvalho da manhã, à noite estrelada, aspirava o 

perfume das árvores frutíferas. Um dia, ao dirigir pelos campos do interior de São Paulo e 

conversando com minha irmã, professora de biologia, coloquei uma música que tinha sons da 

natureza. Falamos sobre os animais em extinção, sobre as vozes que não estavam sendo ouvidas 

e nesse momento uma inspiração tomou conta de meu ser. Não importava se iria publicar um 
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livro ou não, iria destinar a minha escrita à solidariedade 

socioambiental. Amizade entre os povos e respeito à natureza 

seriam os meus temas, a bandeira dos meus textos. 

      Ao chegar em casa, depois daqueles dias na chácara, comecei 

a pesquisar sobre os animais em extinção. Eles foram aparecendo 

um a um, foram apresentando-se aos meus escritos. Uma 

informação me levava à outra e sobre eles comecei a escrever 

poeticamente, como se o som das matas, dos pássaros e de outros 

bichos chegasse a mim como um apelo, como uma conexão, como 

um tempo não cronológico e num espaço sem distância. Essa 

sensação eu só consigo traduzir pela via da poesia. 

        E foi assim que escrevi vários poemas a partir da situação 

dos animais em extinção. A princípio, eu os uni num livro e 

intitulei-o de “10 casos de amor com a natureza”. Bem, era mais 

uma tentativa. 

        Um dia, o renomado ilustrador Ricardo Girotto foi à Escola 

para divulgar uma obra literária, junto com o autor. Enquanto 

almoçávamos com uma diretora de uma escola parceira, ela 

resolveu contar a eles que também eu escrevia. Fiquei meio sem 

graça, mas ela continuou...  

        – Vocês não poderiam indicá-la para uma editora?  

       Girotto indicou. 

        Quando lá cheguei, um editor me atendeu e me disse que 

precisaria melhorar meus versos. Porém, ele foi tão atencioso e 

demonstrava tanto conhecimento que não me contive e o convidei 

para escrever o livro comigo, assim eu aprenderia. Ele aceitou. 

       Foi quando descobri que ele era o renomado Professor Nilson 

José Machado da Universidade de São Paulo (USP).  

Salvem a diversidade 

Raízes diversas no solo da 
terra 

Faces humanas que a vida 
encerra. 

Bichos, tantos bichos, 
Pássaros, mamíferos,  

peixes, anfíbios... 
Quantos seres na  

natureza? 
Quantos sons forma uma 
orquestra de sutilezas? 

Como se o canto dos 
pássaros  

 Formasse um coral de 
anjos celestes 

Que ecoando lá do céu  
ou do agreste, 

chegasse até nós como um 
apelo: 

Salvem a diversidade 
Salvem a vida planetária 

Salvem este ponto azul no 
Universo que carrega em 

seu ventre tanta prosa 
tanto verso... 

Porque será tão difícil viver 
na diversidade. 

Levantar pela manhã  
Sentindo a relva molhada  

que de tão saudosa da noite 
estrelada  

faz brilhar em si mesma 
gotas de orvalho no céu? 

Por que será tão difícil 
perceber no outro o brilho e 

em tudo que fizermos 
lembrarmos a importância 

do filho? 
Ah... Deixemos a Terra 

como herança, 
 que ela não seja uma mera 

lembrança  
de um céu sem poluição, 
das árvores em vastidão, 
 da estrela na alvorada,  

de uma criança amparada. 
Ar puro. 

Harmonia.  
Nosso lar. 

(Casadei, Poemas dos 
Campos, 2004) 
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      Consigo enxergar a grande ruptura que houve com a ajuda de 

um professor que se dispôs a escrever com uma professora de 

educação básica. Depois daquele encontro, a minha vida como 

autora começaria a evoluir... 

       E entre nós iria se estabelecer uma longa e respeitosa 

amizade, fruto de nossa paixão pela educação, pela solidariedade 

socioambiental e pelos livrinhos. Minha irmã, a bióloga Michele 

Rascalha, acompanhou-nos com informações educativas na área 

das Ciências. Nascia a Coleção Seis Razões, destinada à educação 

ambiental. Aprendi muito sobre as questões planetárias nesses 

anos de elaboração conjunta sobre a obra que sempre traz em sua 

concepção um poema para sensibilizar, uma denúncia para refletir 

e muitos exemplos bem-sucedidos para nos inspirar. 

          Os livros foram destaques na imprensa – RepórterEco, 

CBN, Folha de São Paulo e mais de 40 veículos de jornalismo 

nacional. 

           Foram seis livros escritos em parceria: 

 Seis razões para amar a natureza – indicado por muitas 

Organizações Não Governamentais (ONGs) como 

referência em preservação. 

 Seis razões para cuidar bem da água – livro selecionado   

para integrar o Catálogo Brasileiro pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil na Feira de Bolonha. 

 Seis razões para diminuir o lixo no mundo – livro 

selecionado por várias Secretarias da Educação de 

municípios brasileiros. 

 Seis razões para cuidar bem do Planeta Terra. 

 Seis razões para amar a Amazônia. 

 Seis razões para as coisas durarem mais. 

 

 

 

Mico-leão matuto 

Mico-leão camarada 

Mico-leão astuto 

Eis o rei da macacada! 

O mico-leão levanta 

Disposto e bem-

humorado. 

O sol na mata desponta 

E brilha em seu pelo 

dourado. 

 

(...) 

 

Essa alegre macacada 

Sofreu no desmatamento 

Destruíram sua morada 

Rarearam os casamentos. 

 

 (...)  

 

Atingem 20cm de altura. 

O pai, que o carrega, 

cuida e o penteia. A mãe 

se aproxima na hora da 

mamada.  

 

Quem ajuda: Associação 

Mico-Leão-Dourado – 

que monitora e ajuda no 

ecossistema”.  

 

 
(CASADEI & MACHADO. 

Seis razões para amar a 

natureza, 2005)  

 

 
Figura 9: Capa do Livro 

Seis razões para amar a 

natureza. 
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           A experiência de escrever em parceria, o contato com as 

questões planetárias incorporariam-se para sempre em meu ser. A 

esse respeito  

 

1.2   Aprendendo a perguntar 

 

           O Professor Mario Cortella foi nosso primeiro docente 

quando iniciei o Mestrado.3 Suas aulas revelavam uma memória 

esplendorosa ao trazer-nos os fatos e considerações sobre a 

disciplina de História da Educação Brasileira. Ele sempre 

utilizava uma estratégia que chamava minha atenção:  solicitava-

nos que, durante a semana, além dos textos indicados, 

procurássemos novas experiências para os nossos sentidos, 

fossem elas na audição, ao ouvir uma nova música, um novo 

ritmo, fosse por meio da gustação, ao provarmos um novo sabor, 

fosse na visão, ao conhecermos um novo lugar... Naquele 

semestre presenteei o professor com livros que já havia publicado. 

Ele os recebeu com alegria. Duas semanas depois, disse-me na 

aula que, por coincidência, a Cortez Editora o convidara para 

escrever um livro de filosofia destinado ao público infantojuvenil 

e perguntou a mim se eu não gostaria de escrever com ele. Fiquei 

muito entusiasmada e alegre com a proposta, aceitando-a 

prontamente. Ao sair da sala, pensei com certo receio que talvez 

não soubesse escrever sobre o tema e que não estaria a altura 

daquele excepcional professor. Mas, ao andar pelos corredores da 

PUC, veio-me repentinamente uma ideia: “O que é a pergunta?”. 

Seria a história de um menino e um filósofo. Voltei e contei-lhe a 

ideia. Ele aprovou imediatamente. O semestre terminou e quase 

não vi o professor. Mas, o filósofo e escritor elaborou comigo, por 

e-mail, a obra O que é a pergunta?.    

             Fui apresentada ao editor da Cortez. Ali começaria uma 

longa jornada de amor, parceria e compromisso com essa Editora. 

                                                           
3 Mestrado em Educação: Currículo, PUCSP, 2008-2010. 

Era uma vez um menino. Era 

uma vez um filósofo. Os dois 

estavam numa escola. O 

filósofo matando saudade de 

seu tempo de professor, e o 

menino vivendo seu tempo 

de aluno.  

O menino viu o filósofo e foi 

até ele. 

- Moço, posso te fazer uma 

pergunta? 

- E o que é uma pergunta? 

- Puxa, nunca pensei em 

perguntar-me o que é uma 

pergunta, mas vou tentar 

responder (o menino nunca 

deixava uma pergunta sem 

resposta). Acho que é 

quando quero entender algo 

que não entendo nada. Isso é 

curiosidade.  

- Parece-me que você gosta 

de dialogar – disse o 

filósofo. 

- Dialogar, o que é isso? (...) 

- Quando surgiu a pergunta? 

– indagou o menino.                           

O filósofo pensou que não 

era sempre que encontrava 

meninos interessados.                             

- Ela surgiu quando nós, 

humanos e humanas, 

passamos a prestar atenção 

nas coisas, querendo 

conhecê-las. Ela não se faz 

só com palavras: quando 

estico o ouvido para 

perceber um som, é a 

pergunta da audição, 

quando quero captar um 

aroma, é o olfato a 

perguntar. Quando dirijo 

meu olhar para enxergar é a 

pergunta dos meus olhos: 

Como será?  (CORTELLA 

& CASADEI,  O que é a 

pergunta? 2008). 

 
Figura 10: Capa do livro O 

que é a Pergunta? 
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Minha vida literária começara definitivamente a ser disseminada. O livro O que é a pergunta? 

teve várias edições e desdobrou-se na coleção tá sabendo?.  

A história de uma longa amizade apresentada na coleção tá sabendo?, estabelecida pelo 

aluno João Augusto da Escola Cecília Meireles e pelo filósofo Joaquim, a qual começara na 

elaboração da obra O que é a pergunta, abriu outras portas para novos colegas e professores 

amigos do Joaquim que participam de encontros intitulados Roda de Conversa,  em que a idade 

não é empecilho para o aprendizado. Jovens eram levados a um delicioso passeio, página a 

página, para descobrirem paisagens repletas de possibilidades para a melhoria de cada um de 

nós. Nos textos, histórias de vida, ações bem-sucedidas, revelação de talentos são 

cuidadosamente entrelaçadas para serem colocadas a serviço do bem e da coletividade. 

Experiências e projetos podem ser disseminados e exemplificados para as crianças e jovens de 

modo leve e amigo. 

          Novos parceiros escreveram comigo outros livros da coleção, sempre sob o olhar 

generoso do filósofo Joaquim (personagem vivido por Mario Sergio Cortella): 

 Dra.  Lilian Maria Lisboa, professora e autora de livros didáticos, que comigo escreveu 

o livro Qual a História da História, que objetivou apresentar os principais fatos da 

história do mundo, colocar em debate o fato de que algumas partes da história são 

reconhecidas, outras nunca contadas, além de buscar conscientizar os jovens leitores de 

que todos somos parte da história, que nossas faces são documentos que representam a 

conjunção das faces dos nossos antepassados. 

 Luis Henrique Beust, consultor do MEC e da ONU em Ética e Direitos Humanos, foi 

parceiro no livro Como se constrói a paz?, que objetivou apresentar às crianças e jovens 

várias iniciativas sobre paz, trazendo a tradução de uma correspondência entre Einstein 

e Freud sobre o tema jovem leitor é levado a um maravilhoso e, muitas vezes, triste 

passeio pelas questões da guerra e da paz, além de conhecer contribuições da ciência, 

da música, da religião, do cinema, da literatura, das artes para a convivência pacífica. 

               O livro O que é a Pergunta? também inspirou a Exposição Por quê? Porque... Os 

porquês..., no SESC Osasco, com a indicação de Cortella para eu ser a Curadora de Conteúdo, 

devido à proximidade com a obra. A experiência de ver concretamente uma exposição, a partir 

de um livro que se escreveu em parceria, foi de um valor emocional, mental, inestimável. A 

exposição trouxe para o mundo concreto das crianças aquilo que está no livro, que percorre 

seus imaginários: 
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O ser humano é o único ser vivo que inventa e cria coisas diferentes. 

É o único que consegue dizer o que sente falando, escrevendo, ou 

fazendo gestos. É o único que sorri, chora, lembra do passado, 

imagina, cultiva amigos, se reúne em família, trabalha, estuda e pensa 

sem parar! Mas, se um cientista for abrir o cérebro de um ser humano 

para tentar descobrir tudo o que ele pensa, o que será que vai 

encontrar? Nada, além de uma massa cinzenta, parecida com miolo 

de uma noz, formada por milhares de neurônios interligados.  Onde 

ficam as ideias? (CORTELLA; CASADEI – Painel de Abertura na 

Exposição: Por quê? Porque... Os porquês - SESC Osasco. SP: 2013.) 

 

         De alguma maneira, o velho foi revisitado ao se tornar uma exposição, cinco anos depois. 

O velho renascia de um jeito novo, com outro olhar, com novas reflexões. O singular da teoria 

se expandia para o plural de tantas novas possibilidades. E, ao defender a ideia já trazida por 

tantos pesquisadores sobre as histórias de vida nas pesquisas acadêmicas, reflito sobre o texto 

acima, em que tantos filósofos já indagaram sobre a magnitude da vida em forma de múltiplos 

questionamentos.   

 

1.3    O raiar da escrita das histórias de vida 

 

A ideia nasce dentre da gente e, com ela, a força da realização. Nem sempre o mundo 

está conectado à ideia de um escritor, mas importa destacar que, quando uma ideia nasce, vem 

com ela uma certeza de que é possível.  

Escrever histórias de vida de pessoas e destiná-las às crianças foi uma ideia que veio 

nascendo a partir da observação de algumas personalidades brasileiras que, por suas ações no 

mundo, obra e relevância social, inspiram-nos a sermos pessoas melhores. 

E a imaginação é tão mágica como se um mundo ocorresse em paralelo a nós. Em minha 

mente, é como se visse uma personalidade esperando para ter sua vida contada, e logo via outra 

pessoa atrás como se estivessem numa fila. Carmem Prudente, idealizadora das voluntárias 

“Rosinhas”, do hospital do Câncer, Wellington Oliveira, idealizador dos Doutores da Alegria, 

Cao Hamburguer, idealizador do Castelo Rá tim Bum, programa infantil mais premiado da 

televisão brasileira. 
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As ideias vinham, mas a concretização demorou a ocorrer. 

Descobri que escrever biografias exige autorizações de famílias, 

com caminhos muito burocráticos que, para uma diretora de 

escola e autora não muito conhecida, seriam mais difíceis do que 

minhas certezas apontavam. Com o tempo, aprendi a dissociar a 

ideia de sua concretização imediata, não a perdendo de vista, mas 

aprendendo a aceitar que nem sempre o meu tempo é o tempo das 

coisas. 

Demorei muito tempo para aprender essa lição, passei por 

muitas frustrações ao ver meus planos não realizados, percebi que 

existem outras pessoas no mundo que também têm seus sonhos, 

suas ideias e compreendi que nem sempre os encontros e as 

compreensões ocorrem na velocidade de uma ideia.  

Porém, a minha própria via me ensinou que minhas 

inspirações sempre apontam para um lugar em que, mais dia ou 

mais tarde, algo ocorrerá naquele horizonte. Isso eu também 

aprendi a aceitar. Muitas vezes, anos depois, alguma ideia retorna 

com um presente possível, muitas vezes de forma melhor, em 

forma de tesouro, outras vezes apenas como uma pequena pérola 

de possibilidade, infinitamente menor do que imaginei. Mas, o 

que realmente importa é que consigo relacionar com a vinda de 

um fato com algo que sonhei. 

E há também as surpresas, os inesperados, os 

inimagináveis, como se a Grande Vida quisesse nos dizer: o 

controle maior é meu. 

          E, dois anos depois, já no mestrado, quando estava tendo 

uma orientação para a minha dissertação com a Prof.ª Mere 

Abramowicz, na sala dos professores da PUCSP, vislumbrei atrás 

dela um quadro grande com a foto de Paulo Freire. E, então, fiquei 

muito emocionada e inspirada. Ela percebeu e me disse que havia 

trabalhado muito tempo com ele. Convidei-a para escrevermos 

juntas sobre a vida dele para crianças, a partir de suas memórias e 

Assim Paulinho ia 

ensinando a ler e a escrever 

novas histórias na vida das 

pessoas que não tinham tido 

a chance de estudar na 

infância e na juventude.  

“não deixe que o medo 

paralise você!” – assim nos 

deixou escrito. 

(...) 

Com essa possibilidade, 

cinco milhões de analfabetos 

seriam alfabetizados e ainda 

poderiam discutir sobre o 

Brasil em que viviam para 

tentar transformá-lo em um 

país que oferecesse mais 

dignidade.  

(Abramowich & Casadei, 

Paulinho, o menino que 

escreveu uma nova história, 

2010) 

 

Figura 11 – Capa do livro 

Paulinho – O menino que 

escreveu uma nova história 
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de meus estudos sobre histórias de vida.  Duas professoras, e ao 

mesmo tempo uma aluna e sua professora, prestariam uma 

homenagem a outro professor que procurou ajudar os oprimidos, 

criando um amplo programa de alfabetização.  

A obra Paulinho: um menino que escreveu uma nova 

história foi publicada pela Cortez Editora e muito bem ilustrada 

por Marco Antonio Godoy. A  honra foi vivenciada de forma 

dupla: pelo fato de ser Paulo Freire, o educador brasileiro mais 

premiado no exterior (42 títulos de Doutor Honoris Causa),  pela 

relevância social de sua obra e pelo fato de elaborar esse livro  em 

parceria com a Dra. Mere Abramovick,  orientadora no Mestrado, 

que trabalhou 18 anos com Paulo Freire, emprestando para esse 

livro, de modo generoso, suas observações, seus escritos e 

registros de parcerias com ele e as lembranças de uma amizade 

que extrapola o tempo.  

Outro movimento que ocorreu nesse sentido foi de um fato 

inusitado. Estava na livraria Cortez, com a minha parceira do livro 

Qual a história da História, Lilian Maria Lisboa, quando nos 

contaram que era o aniversário de José Xavier Cortez, presidente 

da editora. Ficamos muito entusiasmadas e quisemos felicitá-lo. 

Ele ficou muito contente e, ao mesmo tempo, emocionou-se várias 

vezes, ao receber telefonemas ali ao nosso lado, devido ao 

falecimento da esposa que se dera há pouco tempo. 

         Nós nos despedimos e eu, empaticamente, fiquei com a 

sensação de solidariedade em relação àquele homem que 

comemoraria 30 anos da Editora, com mais de mil autores, com 

uma biografia que estava sendo escrita de sua vida para o público 

adulto e, ao mesmo tempo, sem a sua parceira querida. Ao descer 

as escadas da livraria, uma ideia surgiu em minha mente: Rio de 

Livros! Poderia escrever a sua biografia para crianças.  

           Imediatamente, num impulso, voltei e bati à porta. Ele me 

atendeu e, com muito desconforto, entre emoção e ideias que 

“No dia a dia do trabalho, 

na parede atrás de sua 

mesa, há um quadro de 

Sebastião Salgado. 

Cortez, diretor-presidente 

da editora, nos diz: 

“Deixo aqui este quadro 

para não me esquecer que 

um dia tive os mesmos pés 

descalços”.                       

Pés de um menino 

nordestino e brasileiro, 

que se transformou num 

respeitado editor de livros 

que divulga pesquisas e 

propostas dos educadores 

mais conhecidos do País, 

porque tem uma crença 

inabalável: Livro é para 

chegar às mãos do povo, 

como um rio.                  

(Casadei, Como um rio, 

2010).  

 

Figura 12 – Capa do Livro 

Como um rio. 
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jorravam, perguntei-lhe se ele me daria a honra de uma dança: a de contar sua história para 

crianças e jovens. 

            Cortez ficou muito feliz, muito feliz, e eu também. Foram quase três meses de 

conversas, escritos e de uma amizade infinita que surgiu entre nós dois.  

          Assim nasceu a história de vida de José Xavier Cortez: Como um rio: o percurso do 

menino Cortez, o menino nascido no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, com mais nove 

irmãos, que nunca teve um brinquedo comprado em loja, só brincava com sabugo de milho e 

ossinhos e era chamado de Zezim. Seu amor pela leitura o levou a um mar de livros. Lisie de 

Lucca, com seu traço delicado, atento e sensível, trouxe para cada página do livro as ilustrações, 

lembrando um bom cordel. 

            E foi com Cortez que entrei numa aula da Professora Ivani Fazenda, que nos convidou 

a contar a sua história para seus orientandos.  

         Fomos nós, eu e Cortez, apresentarmos a história. Seria a primeira vez que, com o livro 

pronto, apresentaríamos a um grupo. 

         Todo o grupo nos acolheu com muita alegria e sensibilidade. Sentia-me feliz com o 

trabalho realizado e via Cortez numa caravana que iria sair pelo mundo com sua experiência de 

vida, narrando sua trajetória de vida e especialmente as relações entre o autor e o editor. 

          A Dra. Ivani Fazenda conversou comigo naquele dia, dizendo que era necessário a 

humildade para anular a si e escrever a história do outro. E perguntou-me se não gostaria de 

escrever a minha própria história de vida no doutorado, estudando esse caminho nas pesquisas 

acadêmicas no próximo ano que chegaria. 

A interioridade nos conduz a um profundo exercício de humildade 

(fundamento maior e primeiro da interdisciplinaridade). Da dúvida 

interior para a dúvida exterior, do conhecimento de mim mesmo à 

procura do outro, do mundo. (FAZENDA, 2013, p.15) 

 

Assim é a entrada da Prof.a Dra. Ivani Fazenda na minha vida, como a orientadora que 

me ajuda a reconciliar-me com minha própria trajetória de professora e escritora. Alguém que 

me olhou demorada e profundamente e falou, em uma de suas orientações, em histórias de vida, 
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em teses escritas a partir delas, e que era possível escrever sobre 

a sua própria história, buscando a sua singularidade e fazendo-a 

valer mais!  

  Naquele mesmo ano, fui eu a passar pela dor quando meu 

pai faleceu. Minha pequena família não tinha vivido a perda de 

alguém próximo e foi muito dolorido para nós. 

  As palavras de Cortez até hoje são conforto e aconchego 

quando me disse que nada substitui um ente querido, mas que se 

precisasse de um pai poderia contar com ele. 

A história de vida de meu pai virou livro quando o editor 

Amir Piedade me honrou com seu pedido para que escrevesse 

sobre uma criança que precisa lidar com a morte. Ao escrever a 

obra O pontinho da saudade, a escrita me ajudou a cuidar da minha 

criança interior que, não importa a idade, ali está a sentir 

igualmente. Saudades de sua solidariedade e de suas tentativas de 

aprender a escrever com desenvoltura.  

                Cheguei ao doutorado, com essa parte muito machucada, 

mas com a esperança renovada em começar uma nova história.  

              Reconheço que cheguei com livros, trabalhos como 

diretora de escola e desejo de continuar meus estudos e com 

muitas dificuldades em relação ao tempo para realizar tudo isso, 

pois precisava de tempo para escrever, estudar e trabalhar. 

             Como autora, reconheço que a vida real tem seus 

entraves. Escrever e ser premiada não significou viver da renda de 

livros nem a redução de minha jornada de trabalho. Ao longo 

desses 15 anos, trabalho em média 12 horas por dia e os livros são 

escritos fora desses horários.  

             São muitos autores-professores que refletem sobre a falta 

de tempo e surpreendo-me até com uma renomada autora de  

 

 

“Mesmo sem nunca ter ido à 

Escola,  Dudu foi um grande 

professor.  

 

Ensinava por atitudes. Tinha 

sempre um pouco de 

dinheiro no bolso para 

ajudar os necessitados e  

para  imprevistos.  Suas 

lições ficaram escritas nas 

páginas da vida. (...) 

 

Um dia,, Dudu deixou este 

mundo. Ele era o pai da 

menina e seus pontinhos. 

 

Agora bem no fundo do 

coração, mora o pontinho da 

saudade, que aparece 

quando estamos distantes de 

alguém que gostamos. Ele 

aperta o peito e dá vontade 

de abraçar a pessoa 

querida.  

 

A menina enfeitou o 

pontinho com a foto 

imaginária do Dudu bem 

alegre para senti-lo junto a 

ela. O pontinho da saudade 

também recebe ajuda dos 

amigos queridos que ficam 

perto, dão-lhe abraços e  

fazem gracinhas para ela 

sorrir...  

 

 (Casadei, O pontinho da 

saudade 2012). 

 

 
 Figura 13 – Capa do livro O 

pontinho da saudade 
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literatura infantojuvenil que também traz essa questão na sua autobiografia: 

O destino do tempo de um autor não pode ser desviado e, ainda que precise 

militar a favor da leitura neste país e de remunerações justas aos trabalhadores 

das palavras, é necessário lutar por um tempo e um espaço para esta tarefa. 

(MACHADO, 1996) 4 

                     

                  O tempo começou a fazer parte das reflexões sobre minha história de vida e 

transformou-se num enigma a ser decifrado, estudado, harmonizado, entre o trabalho como 

educadora e como autora com minha vida familiar e social.                   

                     Avançaremos no próximo capítulo com um estudo tentando entender o tempo das 

coisas, das inspirações e a falta de tempo no nosso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ana Maria Machado, prêmio Hanns Cristhian Andersen em literatura infantil e membro da Academia Brasileira 

de Letras apontando a necessidade do tempo em  sua autobiografia: Esta Força Estranha, SP: Atual Editora. 
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CAPÍTULO II  

TEMPO E VIDA 

 “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 

para todo o propósito debaixo do 

céu.” (Eclesiastes 3:1)  

2.1   A história do tempo: as brechas do tempo 

 

            Histórias de vida passam necessariamente pelo tempo vivido. Quando as narramos, o 

passado é buscado em nossas memórias para trazê-lo ao presente e assim melhor compreendê-

lo, diante de um novo olhar. 

Por meio desta pesquisa, percebo que é necessário aprofundar os conhecimentos sobre 

tempo, que ora surge como um aliado fiel, presente no cotidiano propondo rotinas, cumprindo 

sua jornada parceira, do nascer do dia ao raiar da noite, possibilitando encontros e inspirações, 

memórias e reflexões, ora surge como um inimigo voraz que consome as horas rapidamente, 

impedindo a tranquilidade para vivenciar plenamente os momentos. 

              De modo análogo, num âmbito maior, olhar o contexto atual no qual estamos inseridos 

também implica olhar a história passada para analisar o presente que é vivido e assim buscar 

perspectivas de futuro.  

              Dia a dia damos continuidade à história de nossa geração, mas, como bem sabemos, 

muitas decisões de hoje, muitos cenários que vemos, são frutos de escolhas do passado. Essas 

compreensões podem ajudar-nos a escolher melhor como viver o hoje, não na voracidade de 

construir rapidamente o futuro, não sem reflexões sobre os eventos passados, mas como aqueles 

que semeiam a terra antiga e, de modo prazeroso, plantam sementes no presente, colhem frutos 

e preparam-na novamente para o dia de amanhã. 
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              Nesse âmbito, as categorias da interdisciplinaridade 

podem muito nos ajudar à medida que nos oferecem atitudes 

diante do contexto e dos nossos aprendizados, tais como 

humildade, desapego, espera, coerência, respeito.            

              Este capítulo busca no tempo a história do próprio tempo. 

  Iniciei esta tese com uma viagem nos tempos de minha 

vida e deparo-me com a necessidade de conhecer e compreender 

o próprio tempo de todos nós.  

Passado, presente, possibilidades do futuro e, quem sabe, a 

descoberta de que existem outros tempos e outras conjugações 

serão investigações aqui apresentadas. 

Neste capítulo, apresento algumas concepções sobre as 

origens do tempo e a sua utilização no pensamento ocidental, 

mesclando concepções antigas e novas que se conectam, como se 

conecta a raiz ao seu caule, para que compreendamos a novidade 

de sua frutificação. 

Voltar ao antigo para compreender o novo. E, 

compreendendo o novo, é possível explicar melhor o antigo? 

Amparam-me no percurso autores como Fazenda (2006), 

Garcia (2000), Russel (2001), De Masi (2001), Pineau (2003, 

2008), Espírito Santo (2011), Puig & Trilla (2004) e a 

Enciclopédia da Mitologia (1976), que, com seus estudos, 

registros de pesquisas e considerações contribuirão para que 

compreendamos as primeiras explicações sobre a origem do 

tempo, suas expressões simbólicas e o movimento do homem 

diante dos ciclos do desenvolvimento econômico e cultural na 

história ocidental. Antigo e atual, novo e velho, conexões do 

tempo serão parte das considerações que aqui são tecidas e que 

sugerem outros movimentos no mundo contemporâneo, de forma 

a utilizarmos o tempo com mais inteligência e, talvez, possamos 

ousar dizer com mais sabedoria, interdisciplinarmente. 

O Antigo e o Novo 

Se o novo desafia 

O antigo amadurece. 

Se o novo avança 

O antigo permanece. 

O antigo é pouso 

O novo é voo 

O antigo é pura memória 

O novo? A nova história! 

O antigo é base para 

amplitude 

O novo é soma ou 

completude. 

O antigo é aquilo que sabe 

O novo é o inédito que 

desconhece. 

O antigo está na noite 

Quando o novo amanhece. 

O antigo prepara e  fertiliza  

O novo germina, nasce e 

floresce 

O antigo é a seta para o  

caminho 

O novo é a clara percepção: 

Nunca estivemos sozinhos! 

 

Casadei, Poema Antigo e o 

novo, 2012) 
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2.2    O tempo na Mitologia Grega 

O percurso começa pela Mitologia Grega, que apresenta vários estudos e pesquisas, 

principalmente a partir da visão de Hesíodo e Homero, poetas a quem se atribui o início da 

literatura ocidental.5 

Dentre a história escrita e documentada, apreciar o conhecimento que foi constituído na 

Grécia é algo que sempre nos assombra pela riqueza de detalhes e sabedoria de suas 

explicações. 

A mitologia grega elencou concepções sobre a gênese do mundo, povoou os céus e os 

mares, os deuses e divindades, o que está submerso e o que nasce na terra fecunda. Demonstrou 

as inclinações humanas, refletiu sobre a vida e a morte e favoreceu inspirações para a cultura 

ocidental, nas artes, na literatura ou na história.  

A palavra Mitologia vem do grego mythos, que significa “fábula”, e logos, que significa 

estudo ou tratado, sendo considerada ainda como “o conjunto de lendas e mitos que um povo 

imaginou”. 

Por narrativa mítica esconde-se um aspecto, um núcleo, que encerra uma 

verdade. O mito relata uma “história verdadeira” (...).  Pode-se dizer que sob 

uma forma fabulada, imaginária, a mitologia narra uma história do homem 

através dos milênios. (MITOLOGIA, 1976, p.3) 

 

As histórias narradas pela Mitologia permanecem vivas. Ao ouvi-las, identificamo-nos 

com elas. Suas indagações e conclusões se adequam, muitas vezes, às nossas crenças, mesmo 

que ocorrendo depois de centenas de anos que foram concebidas, e acabam sendo reconhecidas 

como autênticas pelo fato de provocarem profundamente as reflexões na humanidade, análises 

e relações com o mundo atual.  Por meio dessas antigas narrativas, nossos olhares podem ver o 

novo no contexto o qual estamos inseridos.  

                                                           
5 Coleção Greco-Latina, intitulada Mitologia e publicada no Brasil em 1976 pela Editora Abril, em três volumes 

editados no formato de grandes livros impressos e ilustrados por fotos de monumentos de várias localidades e 

obras artísticas de vários museus do mundo.  
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Os gregos tentaram explicar a si mesmos. Não por acaso, no templo de Apolo, em 

Delfos, foi escrito “conhecer-se a si mesmo” como um convite, para que todos vivenciassem 

essa experiência. 

Em termos de linearidade cronológica, esses múltiplos eventos explicados pela 

mitologia grega se perderam na sua ordem, entretanto preservam uma “memória mítica” que, 

mesmo que as verdades de nossas origens estejam escondidas no tempo ou em seus mistérios, 

pode ser recuperada pela reconstrução imaginária dos fatos.  

 

O mito consiste nesta história perene: é a história dos acontecimentos 

que são eternos porque se repetem. Reconhecendo em cada ato do 

cotidiano uma participação nos grandes ciclos da vida – que não são 

mais que a repetição dos ciclos-modelo narrados pela mitologia – o 

homem sente-se participar da grande eternidade mítica. 

(MITOLOGIA, 1976, p.4) 

 

Pode-se compreender através dos escritos e registros do passado os símbolos que  são 

apresentados. Isso significa mantê-los vivos em nós, o que nos permite acreditar que os 

movimentos são perenes e contínuos.  

Como começaram as ideias sobre o tempo? 

            Inicio essa trajetória com um olhar sobre o Caos, que, à luz da Mitologia, representa o 

abismo sem fundo, a desordem. 

              “No começo era o Caos”, conta o poeta Hesíodo para explicar nossas origens no tempo. 

 A palavra “caos” origina-se do grego cháos, que significa “abismo, vazio, vasto, o que 

se abre largamente”.  

Caos é o vazio obscuro e ilimitado que precede e propicia a    geração 

do mundo. (AURÉLIO, 2008) 6 

 

                                                           
6 Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 1.0, 2008, Positivo Informática. 
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Hesíodo (séc. VIII a.C.) e Homero (IX a.C.)7, poetas a quem se atribui o início da 

literatura ocidental, buscaram explicar nossas origens, descrevendo o Caos como um espaço 

pulsante e aberto, repleto de elementos materiais que nele habitavam de modo desorganizado e 

contrastante. Para os poetas, sua descrição só pode ser feita através de metáforas que não o 

aprisionam no significado real, apenas o sugerem, devido ao fato de sua explicação fugir ao 

desígnio humano. Ao Caos atribui-se a titulação de “Matriz do Universo”.    

São esses elementos desorganizados que podem se unir e gerar possibilidades infinitas 

que estruturam a vida. Anterior a ele está o supremo mistério. 

 

Os contrastes e a permanente tensão entre a luz e a sombra, unidade e 

pluralidade, vida e morte, espírito e matéria e “pares de opostos”, marcarão a 

produção artística e filosófica dos gregos. No mito primitivo, Caos é o 

antagonismo que propulsiona o Universo, aparecendo expresso na relação 

entre Gaia (a mãe-Terra), base sólida de todas as coisas, e Eros (o amor), tênue 

princípio do todo o impulso gerador. (MITOLOGIA, 1976, p.18) 

 

 Diante da realidade latente e repleta de oposições no Caos e a partir dele, Gaia é gerada. 

Ela representa a face da vida, responsável pelo nascimento de toda a natureza, venerada como 

genitora e consoladora. É mãe-terra, a mãe Imortal, que fecundada gerará eternamente.  

Reconhecida pelos gregos, é retratada pelo poeta Hesíodo como a primeira realidade 

material e sólida, aquela que “deu ao Caos um sentido: limitou-o e instalou nele o chão, o palco 

das maravilhas e das misérias da vida”. (MITOLOGIA, 1976, p.17) 

Gaia gera em si mesma Urano, para ser seu companheiro. Urano é o céu estrelado que 

cobre Gaia por inteiro. São envolvidos por Eros, substância não sólida que representa o amor.  

Segundo o poeta Hesíodo, Gaia e Urano têm, inicialmente, 12 filhos: seis homens e seis 

mulheres, os quais representam forças violentas expressas pelo poder, violência ou tragédia e 

que povoam o mundo ao longo de uma penosa trajetória. Entre eles, destacam-se:  

                                                           
7 Mitologia. SP: Abril Cultural, 1973  
(Importa destacar que muitas obras sobre a Mitologia reconhecem que não é possível afirmar se Homero existiu 
o não).  
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 Pelo poder: 

 Temis: a justiça, a lei, o equilíbrio eterno. 

 Mnemósine: a memória universal, a lembrança permanentemente conservada nos 

monumentos e na alma dos homens. 

 Tétis: a alma feminina do Mar, que gera todos os rios do mundo. 

 Hipérion: o que viaja pelo alto, o fogo astral, o sol, de Selene, a lua, a Aurora. 

 Pela tragédia: 

 Iápeto: que gerou filhos desafortunados, como Atlas, condenado a carregar o mundo 

nas costas. 

 Chronos (Saturno): com seu caminho aflito, com muitas tarefas a fazer para dar 

conta do que o mundo lhe reserva. 

Pela violência: 

 Titãs 

 Ciclopes : monstros de um só olho. 

 Hecatônquiros: gigantes de cem braços e cinquenta cabeças. 

 Urano, o céu estrelado, guarda, na parte escura do ventre de Gaia, os outros filhos  que 

representam as forças violentas, os quais despreza. Gaia, a Terra, que não pode impedir a 

violência dos fenômenos naturais de seguirem seu curso, sofre por ver seus filhos em reclusão 

e também pelo fato de que seu ventre gera continuamente em produtiva fertilidade, através de 

Urano.  Gaia decide destronar Urano ajudada por Chronos. Com a foice que ganha da mãe, 

Chronos atira-se sobre o pai no momento em que ele iria novamente fecundar Gaia.  

Todo poder está agora em Chronos. 

Chronos representa o apego ao desejo insaciável de prosseguir a qualquer custo, apego 

ao supremo comando, é aquele que regula, o que quer colocar tudo numa rápida e perfeita 

engrenagem, cabendo-lhe o difícil trabalho de colocar ordem nos ares e nas coisas para construir 

rapidamente o futuro. No movimento do apego, a voracidade emerge. Revestido de um falso 

desapego a tudo que passa, impede a expressão de sentimentos, o alargamento dos momentos, 

destruindo a semeadura dos sonhos, pois o que lhe importa apenas é construir o futuro. O 

passado não tem importância, e o presente só existe para construir o próximo momento.  
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Chronos é insaciável. O Tempo devora tudo: seres, momentos, destinos. Sem 

piedade. Sem apego ao que passou. O que importa é construir o futuro. Só 

Mnemósine contesta Chronos, preservando, o quanto pode, a lúcida matéria 

sobre a qual reina: a memória. (MITOLOGIA, 1976, p.22) 

 

 Muitas memórias são apagadas pelo tempo cujo Deus é Chronos e o ser mítico  

Mnemósine, no olhar da Mitologia,  contestará o tempo, buscando preservar, de modo claro e 

consciente, a memória dos fatos que se dão ao longo dos tempos.  

 Chronos une-se à Reia e deles nascem muitos filhos, porém ele os devora todos por 

temor de perder seu reinado. O tempo é cego, voraz. A vida não tem ordem, é confusa. Reia 

consegue esconder apenas um filho para que cresça distante de seu pai: Zeus (Júpiter), que 

quando crescido irá destroná-lo, ordenando o Universo. Zeus representa a evolução das forças 

primitivas para as forças conscientes, a ordem do Universo. 

 Ao vencer Chronos, Zeus se torna o Pai no sentido de prover sustento, segurança e 

exercendo total autoridade. Do casamento de Zeus, o Deus do Olimpo, surgem as musas da 

Música e da Arte. 

Pelo olhar da Mitologia, as primeiras concepções sobre o tempo, representado pelo Deus 

Chronos, mostram-no como um gigante voraz que tudo consome, mas seus conceitos foram 

sendo modificados. 

 Ao longo da história, Chronos é conhecido agora por Cronos, que passa a ser 

representado pela cronologia, por onde ocorrem os eventos do dia e da noite, a contagem das 

horas, ou seja, a dimensão material do tempo. No movimento humano, Cronos nos auxilia 

organizando a linearidade dos fatos, os minutos e segundos, as horas, os dias. 

       A palavra tempo traz na sua origem o termo grego temnô, que se traduz como produzir uma 

divisão. Em latim, é derivada de tempus e temporis: 

Significa a divisão da duração em instante, segundo, minuto, hora, 

dia, mês, ano, etc. Os latinos usavam aevum para designar a maior 

duração, o tempo. A palavra idade, por exemplo, surgiu de aetatis, 

uma derivação de aevum. 8 

                                                           
8 Copyright ©2007-2012 Dicionário Etimológico – Dicionário Brasileiro da Origem das Palavras. 
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Garcia (2000) identifica um significado simbólico do tempo cuja associação se dá pela 

“malha de um tecido”: 

Encontrei nessa imagem uma fonte de muitos significados, com 

possibilidades metafóricas, passei, então, a pensar o tempo enquanto 

“um tecido” que reveste todas as coisas. (GARCIA, 2000, p.100)9 

 

Neste percurso sobre o tempo, deparo-me com outro conceito: o de Kairós. Para Garcia 

(2000), sua simbologia é representada por uma franja formada por um conjunto de fios. A 

imagem surge como um atleta careca, que tem apenas uma franja. Em suas raízes etimológicas, 

Kairós também tem o significado de cortar, podendo ser interpretado como o momento certo 

para a colheita.  

De acordo com o autor, “seu termo corresponde, em latim, a momentum, referindo-se 

ao instante, mas também refletindo como o “movimento” que fazemos nesse instante, 

descrevendo-o como uma experiência temporal, como algo que nos marcou diante de “um 

determinado objeto, processo ou contexto”. (p.99) 

Kairós é representado pelo momento oportuno, pelo Deus da Oportunidade que, quando 

aparece bem à nossa frente, deve ser agarrado pela franja. Ele é o momento crítico para agir, a 

estação certa, não representando o passado ou o futuro, mas, sim, a melhor colheita do presente.  

Kinneavy (1986) cita Píndaro e Platão como referências aos nossos estudos sobre 

Kairós.  

Píndaro, poeta, retratou-o como a “devida medida”, o equilíbrio e a harmonia, a obra de 

Deus, a poesia. Quando existe essa medida, a decisão, o ato que envolve um juízo de valor, é 

possível.  

 Platão descreve Kairós como o momento de oportunidade relacionado à retórica, ao 

discurso. Platão acreditava numa verdade transcendente para se chegar a uma direção 

necessária. Para tanto, é preciso entender tudo o que está envolvido no discurso. Aproveitar a 

oportunidade certa, para Platão, exigiria um profundo conhecimento de si, uma busca da 

Verdade absoluta que está no plano das ideias, visto que o nosso mundo é apenas um reflexo 

ainda não perfeito deste plano e o conhecimento das pessoas que estão na plateia e de como 

                                                           
9 Joe de Assis Garcia – Tese: Interdisciplinaridade, tempo e Currículo, PUCSP: 2000. 
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elas vão reagir ao modo que o discurso é apresentado. Para isso, ainda seria necessário utilizar 

recursos da linguagem que comovam, choquem, alegrem. A oportunidade certa está na 

conjunção do saber sobre si, as Verdades absolutas e o conhecimento da plateia. Apenas assim 

seria possível entregar um discurso que se aproximou da Verdade. Para Platão, essa era uma 

oportunidade de direção e de gerar sentido para todos os envolvidos. 

De acordo com Dinucci (2009),10 Kairós é apresentado em vários epigramas gregos, os 

quais traduziu e interpretou. Para o autor, Kairós é o irmão de Chronos. E se Chronos representa 

o tempo medido quantitativamente, Kairós representa o tempo qualitativo, que não é medido, 

que é cíclico e que se abre pela oportunidade. 

Na Antiguidade, a noção da oportunidade foi utilizada em várias áreas, como a 

medicina, no sentido de saber o momento certo para uma cirurgia; nas artes militares, no sentido 

de saber quando avançar; nas artes, na poesia, como sendo o momento para a perfeita 

elaboração; ou na retórica, conforme já descrito.  

 

O primeiro epigrama se refere ao caráter prático dessa noção, pois, na 

medida em que se reconhece o aspecto qualitativo do tempo, bem 

como a existência nele de “janelas” (as oportunidades) que se abrem 

e se fecham, imediatamente se compreende o valor da arte de se captar 

o momento oportuno, e essa captação é característica do sábio, como 

um modo de se colher as primícias das coisas, pois àquele que deixa 

passar o momento dessa colheita é vedado o acesso ao que é valioso 

e adorável em cada coisa do mundo. O segundo epigrama insiste nessa 

reflexão, fazendo-a passar através de uma imagem: aquele que deixa 

o tempo oportuno escapar não colhe a rosa no jardim, mas, perdendo 

o florescimento da roseira, chega tarde demais e encontra só espinhos. 

(DINUCCI, 2009). 

 

É ainda fundamental a flexibilidade, atenção e presteza para perceber e adentrar a   uma 

porta que se abre no tempo, ainda que não fora conscientemente buscada. Por outro lado, aquele 

                                                           
10 ALDO DINUCCI é doutor em filosofia clássica pela PUC-RJ e professor adjunto do Departamento de Filosofia 

da Universidade Federal de Sergipe.  
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que busca a oportunidade com excessivo cuidado pode nada encontrar, devido a sua 

permanência num ponto real.  

O mito de Chronos representa o poder, o que limita, estancando, inclusive, a 

criatividade, a intuição, além de devorá-las através do controle. Kairós representa a ruptura que 

se dá pela brecha da oportunidade e da abertura. 

Dinucci (2009) 11 relata que o epigrama mais famoso e importante que se refere a Kairós 

está na poesia clássica, em que o escultor grego Lisipo assim a descreve: 

 – Quem e de onde é o escultor? /– De Sícion. /– Qual é o nome dele? 

/– Lisipo. /– E quem és tu? /– Kairós, o que a tudo submete. /– Por 

que andas nas pontas dos pés? /– Estou sempre correndo. /– Por que 

possuis asas duplas nos pés? /– Voo ao abrigo do vento. /– Por que 

levas na mão direita uma navalha? /– Mostro aos homens que sou mais 

agudo que qualquer objeto cortante. /– Por que mechas de cabelo 

caem sobre os teus olhos? / – Por Zeus, só sou agarrado quando estou 

passando. /– Por que és calvo atrás? /– Pois, uma vez tendo passado 

com os pés voadores, ninguém, ainda que queira, me agarrará por trás. 

/– Por qual razão o artesão te modelou? /– Por vós, ó estranho: e 

colocou-me no vestíbulo como um ensinamento. (DINUCCI, 2009) 

 

 

Talvez seja esta a mais bela descrição de imagem de Kairós: o momento que passa 

rápido, de forma instantânea e veloz, e que só pode ser apreendido quando o vemos de frente, 

segurando sua franja. Quando passa, não conseguimos mais pegá-lo, pois é calvo na parte de 

trás. A imagem traz na mão uma balança como símbolo da medida perfeita. Na outra mão, 

Kairós carrega uma lâmina que representa o corte perfeito. 

Na teologia cristã, Kairós é reconhecido como o tempo de Deus. Na sabedoria da 

aceitação, a compreensão de que há tempo para tudo:  

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de 

plantar, e tempo de arrancar o que  plantou. Tempo de matar, e tempo 

                                                           
11 Lisipo, natural de Sicion, era contemporâneo de Alexandre Magno e um dos maiores artistas da Grécia clássica. 

Sendo um autodidata, aprendeu por si só a arte da escultura estudando as obras de Policlito e teria criado cerca de 

mil e quinhentas estátuas em bronze. Lisipo teria feito uma escultura de Kairós tão perfeita que se recusou a vendê-

la, dispondo-a no vestíbulo de sua própria casa. (Cf. Dinucci, 2009) 
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de curar;  de derrubar e de edificar. Tempo de chorar, e de rir; tempo 

de prantear, e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, e de 

ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se. Tempo de 

buscar, e tempo de perder; de guardar, e de lançar fora. Tempo de 

rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar. 

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz 

(...) Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que se 

alegrar e fazer bem na sua vida. E também que todo o homem coma e 

beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um dom de Deus.  

(ECLESIASTES, 3. 1-13. Bíblia Sagrada) 

 

Interessa-nos esse olhar. Se, por um lado, os gregos nos falam da importância de 

agarrarmos o momento oportuno, por outro, a teologia cristã nos fala do tempo como sendo um 

exercício de aceitação, porém não como uma aceitação sem ação, mas uma aceitação da própria 

ação de Deus, como a nos dizer que os sonhos podem ser concretizados ou não, sendo este 

último o livramento de sofrimentos, e isso também é Kairós, é Deus que passa por nós. 

Há “para tudo um propósito” e, sendo assim, a vivificação e também a aceitação do 

presente nos oferecem uma realidade mais consciente da vida, a espera para o momento certo 

da colheita, do momento perfeito para a ação assertiva. 

Kairós é o momento da fé, que se realiza por meio de inspirações internas que compõem 

músicas, orações, poesias ou inspiram projetos. Kairós é a graça revelada no tempo cronológico. 

Garcia (2000) aponta duas outras imagens que representam Kairós, segundo a mitologia 

grega: a de um arqueiro que deve lançar uma flecha para promover uma abertura pela qual a 

flecha deve passar e a imagem de um tecelão, que criativamente elabora e articula os recursos 

de um tecido, associando-o a uma atitude de encontrar a brecha para promover a abertura: 

 

São nos momentos de abertura durante o movimento do tear, quando surge o 

espaço entre os fios sendo entrelaçados, que o tecelão pode habilmente 

introduzir mudanças na malha que está sendo tecida. (GARCIA, 2000, p. 100). 

 

O autor coloca Kairós como uma possibilidade a serviço de uma atividade 

interdisciplinar. A elaboração de uma pergunta “criticamente projetada” é uma oportunidade 
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oferecida para chegarmos às respostas e conclusões, deixando um “rastro de interesses” diante 

do processo de conhecimento.  

A pergunta pode alterar uma malha de conhecimentos trazendo um novo desenho, 

fazendo um rico bordado. 

Para Fazenda (2001), as aberturas promovidas pela investigação interdisciplinar tecem 

pontos importantes que se ligam de maneira não linear, mas sim de forma gradual formando 

um desenho espiralado. No início do desenho, a pergunta que nasce a partir da experiência 

pessoal, leva o pesquisador a “experienciar sensorialmente e a viver o conhecimento em suas 

nuances”, encontrando teóricos de diferentes ramos. A espiral se amplia quando se retorna à 

consciência pessoal. Essas aberturas permitem que as pesquisas interdisciplinares   investiguem 

mais profundamente as “inquietações e incertezas dos diferentes aspectos do conhecimento”. 

Nesse âmbito, a autora nos convida a “optarmos um pouco mais no destino que damos 

ao nosso tempo, para trocarmos o Chronos pelo Kairós, mesmo que para isso haja a espera de 

tempos mais qualitativos, procurando e percebendo a sua chegada na beleza do presente”.12 

          Para tanto, necessita-se de um ato de desapego de nossas voracidades, de nosso desejo de 

tudo controlar, para buscarmos compreensões maiores e mais profundas que se direcionem para 

além do que está posto, aceitando que o real está na objetividade, mas também na subjetividade, 

está fora e está dentro, está no eu, no tu e em nós conjugados por movimentos interdisciplinares 

que ampliam nosso olhar. 

           Viver mais o tempo de Kairós implica numa espera a que Fazenda (2000) chama de 

“uma espera vigiada”, movimento em que não estamos passivos e sim,  no qual nos sentimos 

mais atentos e inteiros, confiantes e desapegados. 

              Atentos porque nos calamos para uma escuta mais pura, a qual ouve a voz de uma vida 

maior que tudo permeia, que tudo preenche, que está no recôndito do nosso ser e na magnitude 

universal. 

Inteiros porque nos entregamos a tudo que fazemos com a humildade de sermos nós 

mesmos e, dentro de nossas completudes, percebemo-nos inacabados, pois precisamos de 

recursos para sobreviver e do outro para conviver.   

                                                           
12 Registro de aula no curso de Doutorado, PUCSP em 26/08/09. Aula de Ivani Fazenda. 
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            Confiantes porque aceitamos a ambiguidade como parte do processo, em que a 

insegurança e a incerteza podem nos ajudar a encontrar caminhos, perceber outras cores, 

inventar e reinventar novos conhecimentos, buscar parcerias sem, contudo, perder a esperança 

em cada dia que se renova. 

          Desapegados para colher o momento Kairós que passa, deixando-se por ele levar a 

despeito dos desafios que se vive, aceitando a inspiração, a poesia de um momento que é 

intermediado entre o homem e algo maior. No meu caso, por meio da escrita poética, aprendi a 

desapegar-me do ritmo frenético do dia a dia para viver esse descortinar, que se iniciou pela 

poesia e avançou pela interdisciplinaridade, com a qual aprendi que há poesia nos encontros, 

nos olhares, nas inter-relações e nas conjugações de projetos, que, quando vistos e percebidos 

por olhares diferentes, tornam-nos mais amplos se direcionados para uma coletividade maior. 

          Aceitar o Chronos e mais o Kairós em nossas vidas significa aceitar com humildade nossa 

pequenez e nossa magnitude. Pequenez porque nossa humanidade e mesmo o nosso planeta 

representam um pontinho azul diante da história do Cosmos. Magnitude por sermos 

biologicamente constituídos de matéria estelar e espiritualmente capazes de criar as mais belas 

sinfonias, poemas, pinturas, esculturas, invenções. 

         A pesquisa interdisciplinar trabalha o movimento do tempo em várias abrangências, pois 

busca o passado do pesquisador, coloca-o frente a frente com o presente para colocá-lo entre 

parênteses, diversificá-lo ou mesmo superá-lo, nunca, no entanto, negando sua individualidade 

e pluralidade, mas cuidadosamente dirigindo-o a novas direções para lançá-lo a futuros mais 

promissores. 

O trabalho tem exigido três atributos: preparo, espera e 

coragem para nos desencastelar dos muros da academia, para 

retirar com cuidado o pó das velhas pesquisas, para exercitar 

com cautela e espera a provocação das mudanças e para nos 

realimentar com esse trabalho, preparando-nos para 

pesquisas mais ousadas.  (FAZENDA, 2000, p.23) 

 

Chronos e Kairós podem coexistir nos tempos de nossas vidas, em movimentos e ritmos 

que ora são longos, ora rápidos. Consideramos de fundamental importância prestarmos mais 

atenção a cada plantio, à espera vigiada e confiante no nascimento, sendo humildes e respeitosos 

diante de cada existência.  
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Ao aceitarmos as ambiguidades, aprendemos a nos desapegar do esplendor transitório 

de uma flor e aceitamos que é possível apreender, pois, quando capturamos sua rara beleza, 

esse tempo torna-se um tempo eterno em nós, interdisciplinarmente. 

  

1.3     Utilização do tempo pela humanidade para o trabalho e para o ócio:  da Grécia 

Antiga aos tempos atuais 

              Na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, fundada no século X a.C., encontro os cidadãos 

atenienses aristocráticos (do grego áristos, o melhor + kratia, domínio), que eram servidos por 

escravos e detinham o maior tempo livre. Esse grupo não participava de práticas produtivas de 

materiais e, portanto, havia um tempo maior para dedicar-se ao ócio (do grego skolé, que 

significa ter tempo desocupado, ou tempo para si mesmo, e daí o vínculo da palavra com a 

formação pessoal e também a etimologia da palavra schola em latim). Como percebemos, já 

naquela época, há uma clara distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho material, sendo 

o primeiro privilégio das classes mais abastadas e o segundo próprio dos escravos. 

As atividades de ócio eram compreendidas para os cidadãos aristocratas atenienses 

dedicarem-se ao estudo, à ginástica, à música, à astronomia, à contemplação, à composição, à 

gestão pública, à filosofia, à estética tendo em média sete escravos cada. A criação dos meninos 

trazia em si o conceito de Paideia (de paidos – criança), que devia desenvolver hábitos (ethos) 

que os fizessem ser dignos e bons, livres, belos e nobres, cultos e virtuosos. (DE MASI, 2001): 

 

Hoje se calcula que os habitantes dos países industrializados tenham 

à sua disposição próteses mecânicas, máquinas, equipamentos, 

computadores, serviços disponíveis, equivalendo a aproximadamente 

trinta e três escravos. Contudo, tem-se a sensação de que há menos 

tempo do que no passado para cultivar a propensão à arte, à vocação, 

à reflexão filosófica e às relações sociais. (DE MASI, 2001, p. 22) 

 

Para Aristóteles, o ócio serviria para formar as mentalidades, tornando os homens cultos 

e virtuosos. Aristóteles, ainda, colocava a contemplação como expressão máxima do ócio. Por 

meio da contemplação, deveria ser eliminado o desejo de manipular ou utilizar o que se 

contemplou e sim apenas tomar ciência e conhecimento do objeto de contemplação. 
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Pineau13 (2003) afirma que o arquétipo mais clássico do tempo é o rio, cujas águas são 

vistas sempre como elas mesmas ou que sempre se renovam. Para o autor “o tempo, portanto, 

é visto como medida, mas a ‘medida do movimento’”. 

Para Heráclito, filósofo grego (c. 540-474 a.C.), há “mudança contínua em todas as 

coisas, é dele a frase clássica: ‘nenhum homem toma banho no mesmo rio, pois, quando volta, 

nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo’”. (CORTELLA; CASADEI, 2011, p.16) 

O fluxograma abaixo demonstra o movimento de utilização do tempo, sendo que o 

tempo livre é visto como o ápice do desenvolvimento humano na Grécia Antiga. 

    

Fluxograma 1: Utilização do tempo na Grécia Antiga 

                                                           
13 Gaston Pineau, Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Paris-Sorbonne. Professor emérito da 
Universidade de Tours. 
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Na antiga Roma, o conceito de ócio não foi entendido como era pelos gregos. Em latim, 

a palavra otium designa ócio sendo vista como ausência de trabalho e se opõe a negotium, 

negócio, para negar o ócio. 

 De acordo com Puig & Trilla14 (2004), o conceito do ócio para os romanos cultos é 

visto como o descanso do trabalho e não como o trabalho em si: 

 

(...) o ócio é um tempo de não trabalho que prepara para recomeçar o 

trabalho. O ócio não é o fim em si mesmo, pois tem o negotium como 

finalidade e se torna assim um meio para se conseguir o máximo 

proveito do trabalho. (PUIG; TRILLA, 2004, p.23) 

 

Observar o ócio como um meio e não como um fim, como faziam os gregos, possibilitou 

aos romanos a criação de feriados para celebrações populares ou religiosas como interessante 

medida de controle político.  

             Interessante observar como o olhar diante do tempo vai se modificando de acordo com 

os contextos e as necessidades econômicas e a maioria das pessoas vão se acomodando diante 

do que está posto, sem questionar novas possibilidades, sem buscar alternativas, apenas 

cumprindo as normas pré-estabelecidas.  

No fluxograma a seguir, apresento um olhar sobre o tempo, sendo que agora o ócio passa 

a ser visto como um tempo livre, mas improdutivo e o tempo dedicado ao trabalho como tempo 

produtivo dos homens.  

             

 

                                                           
14 Josep Mª Puig e Jaume Trilla – catedráticos da Universidade de Barcelona, autores da obra A pedagogia do 

ócio,  ganhadora do Prêmio Educação Josep Pallach na Espanha. Editora Artmed: 2004. 
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           Fluxograma 2 – Ócio e Negócio 

Verifica-se, pelo menos até a Revolução Francesa, o ócio voltado para a diversão de 

forma exibicionista e ostentatória da classe burguesa. A Renascença apresenta um contraponto 

em que o prazer mental traz uma antiga abordagem para que a liberdade e a riqueza expressem-

se por meio da arte, entretanto, apesar da grande obra deixada pelos renascentistas e cientistas, 

apenas um grupo era privilegiado por questões geográficas e econômicas. 

 

(...) a partir do séc. XVII, novos valores éticos e religiosos consideram 

o trabalho uma virtude e o ócio um vício indesejável. O 

protestantismo e o puritanismo inglês contrapõem de maneira 

absoluta trabalho e ócio: um é produtivo e outro improdutivo. O ócio 

é uma perda de tempo a ser eliminado em qualquer indivíduo que 

queira se salvar ou manter uma posição social. Como consequência 

dessas ideias e condições sociais, o ritmo de trabalho dos indivíduos 

torna-se mais duro. As horas de trabalho não baixam de doze, e muitas 

vezes chegam a dezesseis. Já não se respeita mais o horário solar. 

(PUIG; TRILLA, 2004, p.27) 
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O ideal grego de destinação do tempo para a contemplação e harmonia do homem com 

a vida e a natureza, bem como suas reflexões sobre as coisas para uma melhor compreensão, 

perde forças para outros ideais: domínio da natureza, proveito imediato e concreto da realidade 

e trabalho como expressão máxima do homem. 

Com o aperfeiçoamento do motor a vapor, iniciado por Thomas Newcomen, em 1712, 

e depois aperfeiçoado por James Watt, em meados de 1760, a humanidade teve a prontidão para 

o próximo passo, que seria a Revolução Industrial.  

O trabalho passa a ser a condição fundamental para a sobrevivência do homem e a 

mantença de sua dignidade. A relação produção-homem-hora passa a ser o centro das 

preocupações no mundo do trabalho. 

As ferramentas, movendo-se sozinhas, poderiam concretizar o sonho de Aristóteles, que 

era o de libertar o homem da escravidão para que cuidasse do espírito. (DE MASI, 2001) 

O fluxograma a seguir apresenta o movimento que começa a partir da Renascença (séc. 

XV) seguindo até o início da Revolução Industrial (séc. XVIII): 

 

Fluxograma 3 -  Trabalho: liberdade, salvação, posição social e produção 

Trabalho, salvação , 
posição e  produção

Renascença: 
ciencia e arte

Séc. XVI

Protestantismo e 
o puritanismo 

inglês
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Posição Social

Ritmo de trabalho 
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Industrial 

Produção 
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Rumo ao séc. XIX, mantém-se a crença dos economistas de que ócio demais não é bom 

para o assalariado que consome, desperdiça o seu tempo, diminuindo a produção. O ócio foi 

visto como algo prejudicial à economia.  

Segundo De Masi (2001), “já no final do século XIX existiam condições técnicas para 

que se reduzisse drasticamente o expediente de trabalho”, porém o que se verifica é que quanto 

mais a máquina produz, mais aumenta a relação do homem com a máquina. Nossos maquinários 

e programações aumentaram e o homem passa a competir com a própria máquina. Mais 

consumo, mais ambições, competições. 

Nas décadas iniciais do século XX, não se busca a dedicação do tempo para a utilização 

e o desenvolvimento de outras áreas da inteligência que expressem virtudes por meio de talentos 

e aptidões pessoais. O tempo é amigo da produção industrial: mais produção de carvão por 

homem-hora, mais produção de tecidos por homem-hora, mais peças por homem-hora. 

Produtividade do homem, harmonia com a máquina e exploração  da natureza seriam as fontes 

de riqueza sem fim. 

  Russel 15 apresenta por escrito severas críticas às concepções vigentes na época: 

 

Em toda parte, o conhecimento vai deixando de ser visto como um bem em si 

mesmo ou como um meio de criar-se uma perspectiva para a vida humana e se 

transforma em mero ingrediente de aptidão técnica. (...) Quando a atividade 

consciente dos indivíduos fica concentrada num único propósito, o resultado, 

na maioria dos casos, é uma perda de equilíbrio seguida de alguma espécie de 

distúrbio nervoso. Quando o componente cultural na formação do 

conhecimento é assimilado com êxito, ele forma o caráter dos pensamentos e 

desejos das pessoas, levando-as a ocuparem-se, ao menos em parte, de temas 

amplos e pessoais. (2001, p.50) 

 

   

                                                           
15 Bertrand Russel, filósofo inglês, matemático, escritor e prêmio Nobel em 1950 pelo conjunto da obra e por  ser 

capaz de transitar em vários campos do conhecimento, escreveu em 1930 o Elogio ao Ócio. O texto é apresentado 

na obra organizada por  Domenico de Masi: A economia do ócio. RJ: Editora Sextante, 2001. 
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  A crença de todo o tempo destinado ao trabalho foi mudando à medida que se começou 

a observar que o descanso se voltava em melhoria de produtividade e um pouco mais de 

consumo. 

Como possibilidade econômica, mais tarde, em meados de 1950, principalmente a partir 

dos Estados Unidos, o ócio começou a ser visto como possibilidade de melhoria da formação 

profissional dos trabalhadores, ou seja, o tempo livre serviria como propósito de formação para 

o trabalho. 

 No princípio dos anos 1960, algumas ideias, como o prazer na forma de exercer o 

trabalho remunerado, são desenvolvidas para justificar que não há necessidade de tempo para 

outras atividades se a relação prazer-trabalho for considerada e não importa o tempo que se 

dedica a isso. Por meio dessa perspectiva, esse olhar despreza os trabalhos repetitivos, os de 

cumprir ordens que não motivam a criatividade e a expansão.  

            Formação em serviço começa a ocorrer, instrumentalizando os indivíduos para o 

trabalho e, de tal forma, que todo o conhecimento precisa ser consumido a serviço da profissão 

exercida. 

            Essa década será marcada por um falso revestimento de liberdade profissional quando 

na verdade, o que está na essência é o controle absoluto do tempo por parte do mundo do 

trabalho. 

 Pineau (2003, p.61) aborda a questão da destinação do tempo a partir da visão da 

educação permanente que emerge sendo vista como a ampliação da aprendizagem em toda a 

existência. Entretanto, as organizações poderão ser os facilitadores dessas aprendizagens, 

oferecendo cursos e programas corporativos destinados às próprias organizações. O autor 

interpreta essa ação como “um meio sociocastrador de controle permanente de uma 

temporalidade livre, através de investimentos organizacionais sem precedentes”.  
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Fluxograma 4:  Relação Prazer e Trabalho 

No final do século XX, o que se verifica é uma direção invertida. Habitantes das grandes 

capitais, profissionais de grandes empresas, os que estão no “mercado de trabalho”, veem o 

tempo se escoar. Caos urbano, trânsito, alta produtividade, ideias, inovações tecnológicas 

justificam quase todo o tempo destinado às expansões. O sonho dos escravos, da grande mão 

de obra do trabalho, que era o de ver seus senhores ou os engravatados em longas jornadas de 

trabalho se concretiza. Ironicamente, os sindicatos, os direitos dos trabalhadores conseguem a 

redução da jornada de trabalho do operário e, em contrapartida, há o aumento de jornada dos 

cargos mais altos hierarquicamente. Nos países em que há um alto índice econômico, o que se 

vê é um aumento brutal do tempo e da tensão no mundo do trabalho. 

Os executivos, sem ninguém que os regularize, vivem a alta competitividade, cumprindo 

o preceito de estarem atentos e conectados 24 horas nos sete dias da semana.  

O tempo livre passa a ser visto como momentos que devem ser dedicados ao consumo 

de itens que, na maioria das vezes, são inúteis pela maciça programação da mídia – que impede 
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a expansão da criatividade, da liberdade de escolha e a expressão da diversidade – produzindo 

desejos de compras de objetos indicadores de marcas, cores, modelos. 

O fluxograma mostra a direção invertida do uso do tempo em relação à Grécia Antiga: 

 

Fluxograma 5 – Falta Tempo 

 Há o estresse, a doença pelo excesso de trabalho. Pineau16 fala de uma nova doença: “a 

esquizocronia”17, muito disseminada como um mal social profundo: 

O tempo escapa de nossas mãos. Não o temos. Não se pode parar os 

relógios. E esta lei da hora que se tornou visível em toda parte se 

engrena a uma cronologia e a uma cronometria incuráveis. Através de 

uma vida dividida mecanicamente em quantidade uniforme e 

                                                           
16 Gaston Pineau, Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Paris-Sorbonne. Professor emérito da 

Universidade de Tours. Autor da obra Temporalidades na Formação, SP: Triom Editora, 2003 
17 Esquizocronia: doença da falta de tempo, considerada por PINEAU como fatal, incurável. 
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equivalente, ela corta temporalidades vivas que envolve o físico, o 

metafisico, o cósmico, o pessoal. (2003, p.14) 

 

Pineau (2003, p.38) afirma que, se por um lado os executivos e os profissionais liberais 

têm seu tempo todo utilizado para o trabalho, os assalariados que conseguiram a redução das 

jornadas “perdem parte de seu tempo em assistências sociais”. 

 No Brasil, verifica-se as grandes filas para o transporte público, as esperas para 

consultas médicas, para as decisões judiciais. A doença da falta de tempo está em toda a parte. 

Os que estão em ócio representam os desempregados e os depressivos que não enxergam 

sentido para suas vidas. 

 O século XXI adentra com um correr para lá e para cá de improdutividade acelerada em 

que os profissionais agitam-se freneticamente e os estudantes sentem-se atormentados para 

entrar nesse mercado de trabalho. 

Os modelos organizativos oriundos da Revolução Industrial, da globalização e  

tecnologias trouxeram inexoravelmente avanços em todas as áreas do saber para a população 

letrada. Estamos mais próximos e conectados com o avanço das tecnologias, temos ao nosso 

alcance a cura para milhares de doenças, vivenciamos as expedições espaciais, diminuímos os 

trabalhos repetitivos, milhares de marcas e modelos foram criados e colocados no mercado. 

 Entretanto, pagamos o preço de termos o tempo “organizado e direcionado” para o 

trabalho, estudo e o lazer. Temos globalmente, de um lado, os mesmos paladares, olfatos, tatos, 

audições e escutas com o mesmo tipo de alimentação, as mesmas músicas, os mesmos cheiros 

nos hotéis e aeroportos, os mesmos perfumes, as mesmas roupas e, globalmente, de outro, a 

mesma fome, pobreza e exclusão. Pagamos o preço tecnológico da corrida competitiva por 

informações, programações e novos modelos que devem imediatamente substituir o que há 

pouco tempo foi criado. 

O fluxo das atividades torna-se múltiplo, modelos de mapas mentais são criados para 

colocarmos ordem no modo de viver nossos tempos de vida. 
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Figura 14 – Mapa mental Administrar o tempo 

No contraponto, nos países com baixos índices de desenvolvimento, há uma imensa 

massa humana desempregada, parada, sem vida... Não há minimamente condições de 

sobrevivência, não há saneamento básico, saúde, educação, alimentação. 

           Completa De Masi:  

Hoje temos problemas contrários: no mundo somente uma parte minoritária é 

industrializada ou pós-industrializada... É necessário reeducar a população de 

alta renda para que aprenda a ociar e a imensa massa de pobres do terceiro 

mundo para que aprenda a trabalhar. (2001, p.33) 

A sociedade pós-industrial, para a população que a acessa, segundo De Masi (2001, 

p.16),18 não traz só a produção de bens materiais, mas de serviços, de bens imateriais, tais como: 

estética, informações, valores, alimentação. As fábricas vão para o terceiro mundo, “a sociedade 

                                                           
18 Palestra proferida em 24/05/2001, na Universidade La Sapienza, em Roma, a qual Domenico de Masi é docente 

da disciplina Sociologia do Trabalho. Registros da documentação de seus escritos para a referida palestra 
pertencentes à Dra. Dirce Encarnacion Tavares.  
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pós-industrial não deixou de usar os bens materiais, mas diminuiu o operário, o funcionário do 

escritório e, em parte, os gerentes, substituindo-os com a tecnologia. 

Países do continente europeu começam a pensar na redução da jornada de trabalho.Cada 

vez mais pessoas questionam a qualidade de vida, principalmente nas grandes capitais onde se 

vive o frenesi da hiperatividade. 

Ao longo da formação da comunidade mundial, demoramos até o ano de 1800 para 

termos uma população em torno de um bilhão de habitantes. Em 2014, estamos na marca dos 

sete bilhões de habitantes, sendo que 50% dessa população está nas grandes cidades.19A 

exploração desenfreada de bens naturais, a aceleração de bens e de serviços oferecem-nos 

contrastes alarmantes. Calcula-se que 200 mil pessoas por dia no planeta migrem para outros 

lugares devido a algum evento climático. São agora os exilados do clima. 

A Conferência Geral da UNESCO convocou, em 1991, uma Comissão Internacional 

constituída por representantes de vários países, como França, Senegal, Portugal, Japão, México, 

Jordânia, Eslovênia, Índia, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Zimbábue, com o objetivo 

de elaborar um profundo estudo sobre as questões do nosso tempo e aprendizagens necessárias 

para a educação pensada como “fim e como meio” e ao longo de toda a vida: o “aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver”, que representam os “4 Pilares 

da Educação para o Século XXI” e que devem ser desenvolvidos buscando atender às tensões 

que assolam o mundo. (DELORS, 2006, p.31) 

O relatório Delors (2006),20 fala-nos sobre as exclusões que estão não só nas cidades, 

mas em continentes quase inteiros com pessoas sem acesso à renda, escolarização, saneamento, 

moradia, trabalho, o que compõe um panorama de uma época que favorece as desigualdades e 

não as diferenças. 

Aponta as tensões do nosso tempo, que sintetizo a seguir: 

 A tensão entre o global e o local: o desenvolvimento de uma consciência de cidadania 

mundial se mescla à urgente necessidade de preservarmos as raízes culturais de cada 

povo.                     

                                                           
19 Dossiê Terra – Por uma vida sustentável. Revista National Geografhic Brasil, 2008. 
20 A comissão foi presidida por Jacques Delors, na época Presidente da Comissão Europeia. Delors foi o relator 

final do Relatório entregue para a UNESCO, elencado na obra Educação: um tesouro a descobrir: Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI.  Brasil: UNESCO. 

CORTEZ:2006. 
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  As tensões entre o universal e o singular: o todo e as partes, a mundialização da cultura 

e, ao mesmo tempo, o caráter único do talento humano. 

 As tensões entre a tradição e a modernidade: a adaptação humana aos processos 

evolutivos, científicos e tecnológicos, sem negar a história de cada pessoa nem a dos 

povos. 

 As tensões entre a indispensável competição e o cuidado com a igualdade de 

oportunidades de modo a “conciliar a competição que estimula, a cooperação que 

reforça e a solidariedade que une”. 

 As tensões entre o extraordinário desenvolvimento do conhecimento e as capacidades 

de assimilação pelo homem: enriquecimento escolar com novos componentes 

curriculares, tais como autoconhecimento, preservação física, mental e ambiental e a 

garantia de uma educação básica bem fundamentada para o encaminhamento das 

experiências com o conhecimento que habilite as pessoas a viver melhor. 

 As tensões entre o mental e o espiritual: respeito ao pluralismo de ideias e valores em 

que se recomenda o pensamento elevado “do espírito para o Universal e para uma 

espécie de superação de si mesmo”. Destaca-se nesse item a sobrevivência humana com 

dignidade. 

 As soluções a curto e a longo prazo: aceitação das rápidas mudanças e compreensão de 

que muitas respostas chegam depois de demorados estudos, aplicações e longas 

negociações – grifo meu. (DELORS, 2006, p.14-17)  

Neste último item, verifico que o termo “negociação” tem seu significado diferente daquele 

que foi concebido na Roma Antiga, ou seja, negócio era o que negava o ócio, sendo 

compreendido apenas como o sinônimo do trabalho. Observo uma recomendação necessária ao 

uso de um tempo mais longo e demorado, paciente e tolerante destinado à negociação para que 

haja consenso entre as partes e ela seja vista como benefícios verdadeiros nas reformas que 

serão empreendidas, principalmente na educação.  

Importa destacar que o termo “negociação” foi explicitado por Andrade e Silva (2014, 

p.166-168)21 à luz da interdisciplinaridade. Para a autora, são necessários cinco elementos 

fundamentais para que as pessoas, nesse movimento, sintam-se pertencentes: reconhecimento 

da autoria de si e do outro, “legitimando de fato quem de direito”; saber-saber, onde a 

                                                           
21 Aldazira Regina de Andrade e Silva defendeu a dissertação de mestrado: Negociação Interdisciplinar na 

PUCSP em 2012. O artigo “Negociação” acima citado encontra-se na obra: Interdisciplinaridade pensar, 

pesquisar e intervir. Orgs. FAZENDA e coord. técnica: GODOY. Cortez Editora, 2013. 
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negociação é realizada com humildade, respeito e acolhimento para a geração de novas 

possibilidades; espera em relação ao tempo do outro, em busca de “maturidade para fazer valer 

os projetos coerentes com a realidade”; inclusão de opiniões, pontos de vista, pessoas diferentes 

num relacionamento vivo pautado no respeito e interesse sincero no bem coletivo. 

É necessário refletirmos sobre a contínua busca de novos caminhos que o conhecimento 

interdisciplinar exige para desvelarmos tais respostas. Sem deixarmos de reconhecer o saber-

saber, oriundo da cultura francesa “onde o saber se legitima pela beleza da capacidade de 

abstração”; o saber-fazer, oriundo da cultura inglesa na qual “o sentido da prática – do para que 

serve – impõe-se como forma de inserção cultural”; e o saber-ser, em que a cultura brasileira 

de formar seus professores de modo interdisciplinar emerge, podemos encontrar um 

“denominador comum” que seria “a busca de um saber ser interdisciplinar” em que 

experiências, sentidos, intencionalidades, conhecimentos e  práticas dos professores e 

pesquisadores merecem cuidados e olhares ao se repensar sua formação. (FAZENDA; 

LENOIR, 2001) 

Será que conseguiremos aceitar, ainda no século XXI, em que o instantâneo e o passageiro 

leva-nos a resolver questões imediatas, que não necessariamente são as verdadeiramente 

urgentes, que é preciso destinar um tempo maior para novas aprendizagens e saberes?  

 

2.4 Algumas perguntas, pequenas brechas 

 

      Em nosso tempo, em pleno percurso do século XXI, algumas reflexões e perguntas 

emergem sejam por meio de minha história de vida, sejam diante do contexto em que vivemos.  

Será que conseguiremos aceitar, ainda no século XXI, em que o instantâneo e o passageiro 

levam-nos a resolver questões imediatas, que não necessariamente são as verdadeiramente 

urgentes, que é preciso destinar um tempo maior para as negociações?  

Será que aprenderemos a negociar para chegarmos a consensos direcionados às respostas 

para uma época e num mundo tão populacional marcados pela violência, pela desigualdade de 

acesso ao crescimento econômico e científico e pelos flagelos ambientais? 
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       Ao visitar a história do tempo, revisito minha história, como se a história da humanidade 

passasse por inteiro em mim. Quantas vezes me vi diante de caos, imersa em situações 

desorganizadas, quantas vezes senti-me como Gaia, produzindo constantemente, tentando 

assumir minha condição de mulher, mãe, professora, diretora de escola, escritora, amiga das 

pessoas e do conhecimento, querendo fazer parte do grupo de mulheres doutoras do Brasil22 e 

mudando as nossas estatísticas? Quantas vezes aceitei que o Chronos seria implacável e busquei 

em Kairós o tempo mais qualitativo, refugiando-me na escrita de uma poesia? Quanta vezes 

quis parar toda a minha vida profissional para viver como os filósofos da antiguidade, apenas 

num ócio de desenvolvimento intelectual que me levasse ao plano das virtudes? Quantas vezes 

quis ser como muitas mulheres ainda são no nosso tempo, que apenas ficam em casa cuidando 

dos filhos, aguardando o marido chegar? Quantas vezes quis o contrário, que era ser autônoma 

e bem-sucedida financeiramente e profissionalmente? Quantas vezes pensei como professora 

que deveria contribuir para um mundo mais possível e melhor?  Quantas vezes adoeci de 

estresse e depois continuei? Quanto tempo fiquei parada no trânsito da agitada São Paulo? 

Quantas dificuldades de relacionamento vivenciei e de quantas celebrações conjuntas 

participei? Quanto tempo de terapia eu fiz para tentar compreender-me e o mundo? Quantas 

vezes não soube negociar e quantas outras, com um simples sorriso, aprendi? 

Sinto-me muitas em uma só pessoa. Tal qual o inseto que ora é lagarta, ora constrói o 

casulo e depois voa ao encontrar a brecha certa, o momento da abertura, para se tornar magnífica 

borboleta.  

O tempo foi parceiro pela gratidão que tenho por tudo que vivi ao longo de minha 

história de vida, mas foi escasso e muitas vezes me senti escrava das escolhas que fiz, devido 

ao destino que dei a ele, cooperando, inclusive, com a crença de uma sociedade em que ficar 

mais tempo no trabalho representaria a responsabilidade, competência e respeito das pessoas 

por mim, contribuindo assim para manter o sistema. 

    Do tempo passado, meu movimento é de memória e meditação sobre tudo o que ocorreu. 

Para o tempo futuro, meus movimentos parecem que delineiam o que pode vir a ser. No tempo 

                                                           
22  De 2004 a 2010, as mulheres obtiveram mais títulos de mestre e de doutores que os homens. As mulheres 

brasileiras passaram a ser maioria entre os doutores titulados no Brasil, com 51% do total. O Brasil está entre os 

países que alcançaram o marco histórico da igualdade de gênero no nível mais elevado da formação educacional. 

Somente as mulheres italianas alcançam o mesmo destaque, com a mesma porcentagem. Nos Estados Unidos, a 

fatia é de 47,7% e, na França, 41,7%. As alemãs detêm 39% dos títulos, enquanto na Suíça ficam com 36,9% e, 

no Japão, 24,9%. (Doutores 2010: estudos da demografia da base técnico-científica brasileira”. Brasília: Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos). 
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presente, meu movimento realiza uma projeção clara de minhas ações quando presto atenção 

nelas. 

Esse panorama gera em mim muitas perguntas, indecisões e dúvidas e mesmo inquietações. 

Entretanto, o processo de revisitar alguns aspectos históricos de minha vida e do mundo faz 

com que preserve a fluidez de pensamentos os quais transcrevo pela escrita.  

Sinto-me, também, cada vez mais identificada com a história do tempo, como se o 

conhecimento que vou me apropriando fornecesse pistas, pequenas brechas indicadoras de 

novos caminhos que se abrem à medida que faço perguntas não só a mim mesma. 

O capítulo sobre o tempo não resolve meu enigma de encontrar mais horas ou dias para as 

atividades as quais relatei, mas me faz acreditar que, se começarmos a questionar um pouco 

mais, podemos gerar um novo tempo, mais renovado, saudável e produtivo. 

Eu também tenho perguntas a fazer diante das tensões apresentadas no Relatório da Unesco 

e diante do movimento humano no percurso do tempo. Essas perguntas se justificam pelo desejo 

de encontrar novas possibilidades, não para expandir o consumo dos bens naturais, mas para 

equilibrar, para libertar a borboleta para o seu voo, no seu ritmo, no seu próprio tempo. 

    Nunca em toda a trajetória humana se proclamou a necessidade de preservar a 

humanidade e o planeta, as raças e tradições, mas, por outro lado, essas tradições não podem 

mais aceitar a mutilação de mulheres, o sacrifício de pessoas, iniciar guerras, justificar mortes. 

Será que veremos neste nosso século um equilíbrio maior entre essas tensões? 

Será que conseguiremos descortinar novos talentos ou eles serão revelados apenas a partir 

da necessidade do mercado que gera as tendências? Mais além, misturaremos nossos talentos e 

olhares para resolver problemas em conjunto? 

O relatório da Unesco lembra que os movimentos que desencadearam o século XXI geram 

ainda mais competição envolvendo a economia e a educação, porém essa mesma competição 

não deve esquecer sua maior missão: a de fornecer aos seres humanos condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. No texto Competição que estimula, cooperação que 

reforça e solidariedade que une, reflito se é apenas a competição que estimula. Não seriam a 

cooperação e a solidariedade os verdadeiros movimentos para os quais precisaríamos realmente 

nos educar? Não seria um estímulo construirmos novas atividades ativas e pacíficas sem, 
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contudo, deixarmos de agregar talentos e ideias individuais em prol de projetos coletivos 

destinados a reduzir as tensões?   

Para Fazenda (2006, p.15), o século XXI apresenta intensas conexões humanas num 

contexto de internacionalização e com isso a interdisciplinaridade emerge como contribuição 

de vital importância, pois favorece “novas formas de aproximação à realidade social e novas 

leituras de dimensões socioculturais”. Para a autora, é necessário e imprescindível conhecermos 

mais o lugar de onde falamos, sem nos negarmos a dialogar com o que não conhecemos para 

desenvolver a possibilidade de encontros com o novo e, ao mesmo tempo, com o antigo. Essa 

interação gera possibilidades, entidades e energia mais poderosas. 

 Compreendo que é necessário de nossa parte o constante exercício para agirmos com 

coerência e respeito nos tempos certos: ora buscando o recolhimento, ora a espera, ora a 

humildade de aprender, ora o desapego e ora a coragem ousada para avançar. 

Será que estamos avançando para uma redução de distâncias entre o material e o espiritual 

e a tese e a antítese tão amplamente discutidas serviriam para uma síntese de melhor qualidade 

em relação ao uso do tempo, dos nossos tempos de vida? O próximo movimento depois da 

Revolução Industrial e da tecnologia seria a dimensão espiritual? 

 

Há uma visão dogmática trazida por uma cultura religiosa de que 

somente após a morte é que teremos a consciência de nossa realidade 

espiritual. Por que não podemos ter essa consciência desde já? (...) O 

autoconhecimento é a chave. (ESPÍRITO SANTO, 2014. Registro de 

minha qualificação). 

 

Há tempo para o autoconhecimento? O que impede cada um de nós de sermos, 

conscientemente, os autores das histórias de nossas vidas, para não sermos apenas os 

coadjuvantes da própria história? 

 E nesse viés, por mais paradoxal que seja, ouso refletir, continuar a perguntar:  

 O desejo da qualidade de vida não significaria um retorno ao convívio com a natureza para 

nos reconectarmos internamente, buscando a nossa unidade perdida? 
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A ciência e a tecnologia não poderiam nos ajudar a entender que é possível avançar numa 

direção que realize múltiplas conexões, não apenas para diminuir distâncias e tempos, manter 

o controle das informações ou criar vias digitais intuitivas, mas também para irmos mais além, 

compreendendo que é possível um caminho mais intuitivo pela via que se dá entre as pessoas?  

Poderíamos pensar sobre isso, com calma e ponderação? 

      Finalmente, para Puig & Trilla (2004), essas disparidades no final do século XX tornaram-

se um dificultador para o século XXI em relação ao conceito do tempo livre, visto que para 

alguns ele deve ser destinado ao aprimoramento pós-trabalho, para outros significa tempo livre 

fora do trabalho e responsabilidades pessoais e sociais – classificando o ócio como horas 

vivenciadas livres de quaisquer imposições. Apontam que se começa a difundir uma definição 

do uso do tempo com autonomia e liberdade: 

 

O ócio define-se pela atitude de quem o vive. Essa possibilidade situa no 

sujeito os critérios de reconhecimento do tempo, ou melhor, na relação que o 

indivíduo tem com a sua atividade. O ócio é fundamentalmente uma conquista 

individual que se alcança como resultado da expressão livre, criativa e 

satisfatória do sujeito.  (PUIG; TRILLA, 2004, p.42) 

 

Pineau (2003) sugere uma “cronoformação” que objetiva a utilização do tempo pessoal 

com autonomia e conscientização, convidando-nos para criticar a “esquizocronia”, fruto da 

alienação, do lamento e da corrida contra o relógio, numa luta constante, injusta e sem ganhos. 

A cronoformação, segundo o autor, ocorre em dois tempos, no presente, no curto prazo, no 

cotidiano, e ao longo dos tempos de uma vida, nos aprendizados de longa duração. 

 

O projeto revolucionário é substituir o tempo destruidor por um tempo 

formador. (Pineau, 2003, p.56) 

 

Trata-se da formação permanente que envolve dois tempos em três movimentos: o 

tempo da educação formal e o tempo da educação experiencial concebendo-os como o que está 

organizado formalmente nos processos de escolarização e o tempo das experiências, das 
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práticas que se dão ao longo da vida. Para o autor, a utilização das leituras das histórias de vida 

pode contribuir para uma nova releitura reflexiva que permita a criação de novas histórias, além 

de envolver as possibilidades de utilizarmos sincronizadores que nos remetem ao aprendizado 

sobre si, sobre os outros e sobre o ambiente numa sintonia maior que ocorre no presente vivido. 

(PINEAU, 2003, p.221) 

Espírito Santo (2014) declara que o homem estará mais presente quando compreender 

que o essencial não pertence ao tempo e que é preciso aprender a superar a ilusão da 

fragmentação: 

 

O essencial não pertence ao tempo./Nem ao espaço/A essência é o 

eterno presente/O agora/Assim o homem consciente estará 

presente/Superando a fragmentação temporal: passado e 

futuro/Superando a fragmentação espacial: vida e morte/O eterno 

agora se apresenta ao homem como uma tela a ser pintada/Seus traços 

irão compor a tela/Harmônica e uma se assim for o Pintor. Deixar seu 

traço no Agora/É descobrir a infinita possibilidade da Vida/A beleza 

a ser criada/O amor a ser desvelado... (ESPÍRITO SANTO, 2014)23 

 

Em relação ao aprendizado sobre si, Pineau (2003, p.190) refere-se aos três movimentos 

a começar pela “autoformação”. No aprendizado com os outros e sobre os outros, refere-se à 

“heteroformação” e, no aprendizado com e sobre o ambiente, refere-se à “ecoformação”, 

sempre diante de dois tempos de formação: o tempo da aprendizagem formal e o tempo da 

aprendizagem experiencial.  

               A qualidade do tempo, os momentos de oportunidades se dão no “resultado de 

cruzamentos entre um ponto no espaço com um momento do tempo”. São nesses importantes 

movimentos que se recuperam vidas inteiras e viabilizam-se sentidos para novas historicidades. 

(PINEAU, 2003, p.191) 

                                                           
23 Registro do exame de qualificação ofertado por Dr. Ruy Cezar Espirito Santo, membro da banca, à autora desta 

tese em 26/06/2014. 
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Observo que é preciso tempo para escrever a própria história. Mas a decisão será nossa 

de escolhermos o “agarramento da franja, de forma consciente e acordada para um sentido 

profundo, onde nos apropriaremos e habitaremos o próprio presente” 24 

Fazenda (2000) nos enuncia que a interdisciplinaridade nos estimula a mantermos a 

coerência e a nossa vitalidade espiritual o que significa mantermos nosso olhar diante de vários 

enfoques em pleno exercício de enxergar potencialidades e rejeitar “hábitos instaurados na 

subserviência, pois reconhece que este massacra mentes e vidas”: 

 

A lógica que a interdisciplinaridade imprime é a da invenção, da 

descoberta, da pesquisa, da produção cientifica, porém gestadas num 

ato de vontade, num desejo planejado e construído em liberdade. 

(FAZENDA, 2000:19) 

 

E neste tempo presente, há que se pensar para desenhar um projeto de formação pessoal, 

onde nos conscientizaremos que é possível aprender em várias “frentes” de nossas vidas.  

Para Fazenda, o conhecimento interdisciplinar nos permite observar, de forma muito 

clara, que essa estrutura a qual vivemos é reflexo do que constituímos no passado e por ele 

caminharemos de forma ambígua de modo que as forças das transformações misturam-se a 

momentos de recolhimento e espera: 

 

Nesse processo, sentimo-nos tolhidos ao exercer o imperativo de 

ordens que não nos pertencem, de valores que não desejamos, e o 

nosso primeiro impulso é romper com ele. Mas o processo de 

metamorfose pelo qual passamos, e que fatalmente conduzirá a um 

saber mais livre, mais nosso, mais próprio e mais feliz, é um processo 

lento, exige uma atitude de espera, não uma espera passiva, mas 

vigiada. (2000, p.18) 

 

                                                           
24 Registro do exame de qualificação ofertado por Dr. Ruy Cezar Espírito Santo à autora desta tese em 26/06/2014. 
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Essa formação pressupõe um olhar sobre si, investigações teóricas que potencializem 

nossa autonomia na elaboração de novos conceitos para sermos capazes de contribuir com o 

todo. É um processo que envolve espera, respeito, desapego, humildade, coerência. 

Espera constituída de escuta para que emerja de nossas próprias memórias a recuperação 

do projeto de vida que fortalece a continuidade de nossa história. Espera para o momento 

oportuno, para a inspiração, para as parcerias, para uma tomada de consciência diante do tempo 

para que as transformações possam ocorrer.  

Quando um fala, o outro escuta, e, nessa pausa, a 

espera. (FAZENDA, 2006, p.39) 

Respeito para acreditar em si e no outro, atravessando as fronteiras que exigem trânsitos 

cujo voo é construído pelo diálogo interno e externo, consigo, com o mundo. Respeito para 

aceitar o contexto, sem destruí-lo, porém sem deixar de contribuir para que se torne melhor, 

com condições de vida digna para todos. Respeito para com as teorias já construídas, sem deixar 

de estimular as que estão por vir. 

Só no verdadeiro diálogo, no autêntico encontro, há a real 

interdisciplinaridade ou melhor, quando educando e 

educador percebem-se sujeitos de uma mesma situação, a 

eles, em conjunto, caberá a decifração do mundo. 

(FAZENDA, 2006, p.39) 

 

Desapego que abre as portas da gratidão para o que já foi conquistado ou concebido; 

para aceitar que o processo envolve mudanças e que é possível transitar por ele ocupando novos 

espaços, acreditando num movimento igualmente importante e menos valorizado que é o 

movimento intuitivo. A intuição nos traz percepções mais apuradas, sensibilidades mais 

aguçadas, inspirações para o novo que chega, convidando-nos a viver outras experiências. 

 

Neste sentido, a real interdisciplinaridade se preocuparia não 

com a verdade de cada disciplina, de cada coisa, mas sim 

com a verdade do homem enquanto ser no mundo. Se assim 

não for, teremos uma multidisciplinaridade. (FAZENDA, 

2006, p.39) 
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Humildade para que, no encontro de si, sejamos capazes de nos entregar em tudo o que 

fizermos, mostrando ao mundo como realmente somos. Humildade para aceitarmos a beleza do 

outro, ajudando a revelá-la saindo da ilusão da separação. Humildade para reconhecer a 

realidade e aprender a sonhar a partir dela, sentindo-se bem com o que tem e conhece e 

aprendendo o que não conhece. 

 

Assim viver é buscar essa unidade perdida/deixar a fantasia da “flor” 

isolada/que seguramente “morrerá” separada. A grande fragilidade do 

Ser Humano está no “ver-se” apenas como essa “flor”.../ Esse 

“ramo”... (ESPÍRITO SANTO, 2014)25 

 

Coerência para compreender que há necessidade de reviver a própria história, que 

existem múltiplos olhares e movimentos ambíguos, pois a interdisciplinaridade permite-nos 

“olhar o que não se mostra, intuir o que ainda não se consegue e ler nas entrelinhas”. Para tanto, 

a “clarificação conceitual”, o amadurecimento intelectual e uma aquisição no processo reflexivo 

que vai além da abstração, exigirão sensibilizações, utilização de metáforas, práticas 

intensamente vividas e novas conscientizações. (FAZENDA, 2000, p.14) 

 

A humanidade está toda por fazer-se. Não teremos jamais parado de 

falar. Toda a obra é aberta. Conclui-se então que não existe 

conhecimento absoluto. O homem é um constante vir a ser, e, como 

tal, numa temporalidade cronos e kairológica e numa historicidade. 

(FAZENDA, 2006, p.40) 

 

Conquistar o tempo é uma difícil aprendizagem, porém representa conquistar uma 

afinação que regulariza o ritmo e o tom, a qualidade do vivido no presente e para o futuro com 

direção e sentido. Essa busca constante de afinação representa o movimento interdisciplinar. 

                                                           
25 Registro do exame de qualificação ofertado por Dr. Ruy Cezar Espirito Santo, membro da banca,  à autora desta 

tese. 
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Espírito Santo (2014) convida-nos a superarmos o “tempo do relógio – cronos – para 

um mergulho no Kairós”, afirmando que a profunda percepção do tempo está ligada ao 

autoconhecimento e que, por meio dele é possível chegarmos a um melhor conhecimento do 

outro e dos movimentos do mundo, harmonizando os momentos, harmonizando a própria vida 

que há em todos nós: 

A perda da unidade fundamental precisa ser percebida,/com a 

retomada do caminho da Unidade/Com a vinda da 

interdisciplinaridade para a Educação/Perceberá, então, o Caminho 

comum da humanidade a ser percorrido/O Ser e o Fazer juntos/ Será 

a saída dos dualismos/Com o mergulho na Eternidade do Agora... 

(Espírito Santo, 2014)26 

 

                Finalmente, neste século XXI, observamos que, neste contexto de grandes 

intercâmbios, a interdisciplinaridade apresenta-se de modo altamente relevante ao promover 

leituras por meio de diferentes óticas, estimular o diálogo e a aproximação social rumo a novos 

saberes. 

E, neste tempo presente, há que se pensar para desenhar um projeto de formação pessoal, 

no qual nos conscientizaremos de que é possível aprender em várias frentes de nossas vidas. 

 Enveredar por esses caminhos possibilita-nos tecer melhor a malha do tempo, tomando-

o em nossas mãos, assumindo nossa própria vida e buscando respostas conjuntas para a 

melhoria da vida coletiva. 

Há oportunidades passando dentro de nós, esperando para serem reveladas, há 

oportunidades passando nas pessoas, na família, nos amigos, nos espaços formais de 

aprendizado e trabalho. Há oportunidades passando, nas inúmeras situações, diante das coisas, 

do ambiente natural. Importa agarrarmos essas oportunidades, com a esperança de que ocorra 

o aprendizado para a vida a ser vivida, em todos os tempos. 

          

                                                           
26 Registro do exame de qualificação ofertado por Dr. Ruy Cezar Espirito Santo, membro da banca  à autora desta 

tese. 
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CAPÍTULO III 

HISTÓRIAS DE VIDA 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PESQUISA INTERDISCIPLINAR 

 “Conheça-te a ti mesmo!” 

(Sócrates)       

       

 3.1     A história das histórias de vida                                                              

            Este capítulo, ao mesmo tempo em que explicita meu percurso metodológico, sugere 

contribuições a partir das abordagens de histórias de vida para a pesquisa interdisciplinar. 

        No percurso deste capítulo, busco o amparo de Gusdorf (1991), Fazenda (2008), Pineau 

(2006), Josso (2010), De La Torre (2008, 2012), Garcia (2000), para que, com suas luzes 

teóricas, iluminem o caminho objetivando que as contribuições aqui apresentadas demonstrem 

a importância da inserção das histórias de vida nas pesquisas interdisciplinares. 

            Fazenda (2008) aponta que esse tipo de pesquisa necessita de um envolvimento 

profundo, requerendo do pesquisador um encontro consigo, a descoberta de sua marca pessoal, 

que não se dá apenas no nível da reflexão, mas sobretudo na ação, “requerendo uma ética e 

estética próprias e singulares, para projetá-las a uma dimensão mais transcendente”, que busca 

extrapolar as convenções normais das pesquisas acadêmicas a partir da inclusão da vida do 

pesquisador. 

              Importa destacar duas observações fundamentais nesta introdução: a primeira é que 

são muitos os termos utilizados para explicar a entrada das biografias pessoais nas pesquisas 

acadêmicas, entre as quais buscaremos apresentar as principais; a segunda diz respeito à 

importância do orientando compreender que essa metodologia desdobra-se muito mais em 

perguntas do que em respostas, sendo, portanto, um convite à ampliação do seu “reino das 

indagações”.27           

             

                                                           
27 “Reino das indagações” é uma expressão citada na obra O que é a Pergunta? em que um menino para adentrar 

ao “reino” precisa trazer uma pergunta a ser feita para o seu amigo, o filósofo, que, muitas vezes, responde com 

outra pergunta, ampliando o seu universo de questões. (CORTELLA; CASADEI, 2008) 
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             Gusdorf (1991a)  relata que o aforismo escrito no templo de Apolo em Delfos: 

Conheça-te a ti mesmo, onde os peregrinos passavam para pedir proteção aos deuses, foi mais 

tarde utilizado por Sócrates na filosofia, influenciando a era cristã. Com o passar do tempo, o 

homem que se dirigia ao plano do cosmo passa a dirigir-se ao plano religioso.  A 

conscientização sobre sua vida está no comando da Igreja. Confessar-se, falar sobre suas coisas 

é um exame de consciência no altar de Deus. Santo Agostinho foi um dos primeiros a utilizar a 

autobiografia escrita. 

             No Renascimento, observa-se uma época determinante em relação ao indivíduo que 

busca não se prender tanto ao controle da Igreja. A forma humana e a relação do homem consigo 

próprio são pontos a considerar. Montaigne é destacado no sentido de ser visto como um nome 

relevante dentro do gênero autobiográfico: 

O autor do livro é o assunto do livro; ele sai por aí dizendo, 

como os navegadores, que deu a volta o mundo. (Gusdorf, 

1991a, p.37) 

 

             Completa Gusdorf (1991a) que os Ensaios de Montaigne concretizam uma dupla 

finalidade dos autobiógrafos: ao compor um autorretrato, o escritor não procura apenas se 

conhecer, como também oferece ao leitor uma forma de se autoconhecer. 

            Já no século XVII, as produções confessionais continuam a contribuir para a construção 

de uma trajetória autobiográfica, sejam elas católicas, sejam protestantes. Essa abordagem 

fornece ao homem, por meio da escrita, a possibilidade de mergulhar não só na sua intimidade, 

mas também de contatar-se com Deus e purificar sua vida, segundo Hervot.28  

               Com essa breve introdução, chegamos a algumas questões essenciais para o 

prosseguimento de nosso trabalho: 

            Como começou esse movimento nas academias e que termos são os mais utilizados?  

            Quem faz as histórias de vida? Como se faz as histórias de vida? Por que se faz histórias 

de vida? Em função de qual saber? Para quem se faz histórias de vida?         

                                                           
28 HERVOT, M. Georges Gusdorf e a autobiografia. UNESP: Lettres Françaises, 2001.  

Artigo em que a autora buscou tecer algumas interpretações acerca das “escritas do eu” do francês Gusdorf, 

contribuindo para a disseminação do autor e traduzindo-o de modo interpretativo para a língua portuguesa.  
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                Neste capítulo, tentaremos contribuir com essas questões, 

tendo como amparo Fazenda, Pineau, De La Torre, Josso, 

Gusdorf, Machado, Cortella e Casadei. 

         

            3.1.1 Como começou esse movimento nas Academias? 

 

            As pesquisas com interrogativas de cunho narrativo-

biográfico remontam ao início do século XX, diante do 

surgimento das ciências sociais como contribuição para um tipo 

de pesquisa que trouxesse questionamentos a partir da própria 

vida do sujeito, diferenciando-se assim das ciências da natureza, 

que buscavam compreender os seres vivos à luz das dimensões 

fisiológicas, explicadas pelos biólogos e outorgadas como a 

verdade do saber científico.  

          Os discursos e os escritos a partir da vida dos sujeitos não 

eram considerados como saberes científicos, podendo adquirir 

apenas valores artísticos, principalmente como arte literária.  

           Duas iniciativas consideradas pioneiras representaram  

uma ruptura para a entrada das biografias como opção 

metodológica nas pesquisas científicas. A primeira data de 1918-

1920, 29  na Universidade de Chicago, e destinava-se à 

compreensão das histórias de vidas dos imigrantes, suas 

condições de vida, valores éticos, religiosos e morais, que, muitas 

vezes, provocavam tensões na população que imigrava da Europa 

para os Estados Unidos. Os pesquisadores para tal projeto 

desenvolviam entrevistas e analisavam registros documentais para 

um melhor entendimento de conhecimento social de determinado 

grupo. 

                                                           
29 THOMAS; ZNANIECKI. The Polish Peasant in Europe and America. 

 

– O que significa a palavra 

“história” e onde surgiu? – 

perguntou Maria Clara. 

– Ótima pergunta – elogiou 

Ana. – A palavra “história” 

é de origem grega e bastante 

remota. Significa pesquisa e 

informação. Heródoto de 

Halicarnasso foi o primeiro  

a usá-la no sentido de 

investigação para que os 

feitos humanos não fossem 

esquecidos. 

– Que nome estranho, eu é 

que não queria ter um nome 

desse. – disse Pedrinho. 

– Os nomes estão de acordo 

com o tempo; o que é 

estranho hoje não era antes. 

– As várias sociedades 

humanas sempre buscaram 

explicar sua origem, sua 

vida. Umas sociedades 

utilizaram desenhos, outras  

histórias sagradas que eram 

passadas de pais para filhos. 

Entre o século III e V a.C., as 

escritas egípcias e a 

mesopotâmica produziram 

muitos registros. E foi na 

Grécia Antiga que os 

primeiros historiadores 

começaram a fazer 

perguntas sobre o passado. 

– E onde estão esses 

documentos? 

– Depende o que 

consideramos documentos, 

vasos, pedras, papeis e até 

pessoas são documentos, 

pois revelam em seus traços, 

em sua fala, suas origens. 

– Então, eu sou um 

documento? – perguntou 

Pedrinho de um jeito 

engraçado. 

 

(MIRANDA;CASADEI, 

Qual a História da História? 

2007) 
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          A segunda, em 1910, na Alemanha, ocorreu quando o historiador Wilhelm Dilthey 

promoveu a perspectiva biográfica, partindo de questões da própria vida como sendo a 

abordagem principal das ciências humanas, considerando-a uma ciência hermenêutica30  de 

articulação da experiência, da expressão e da compreensão do sentido da vida. (PINEAU, 2006, 

p.51) 

          Garcia coloca que a investigação pautada na hermenêutica sugere ampliar a visão quanto 

às interpretações, significados e sentidos humanos, implicando o resgate de nossas 

historicidades em que nos revelamos para compreendermo-nos no contexto e para um contexto 

mais amplo. Assim, a marca de uma boa investigação interpretativa está na  capacidade de 

desdobrar compreensão daquilo que está sendo investigado. Para o autor, “o movimento ocorre 

onde, ao buscar compreender um texto, encontramos a nós mesmos”. (GARCIA, 2000, p.47) 

          Nessa direção, os acontecimentos que ocorrem no tempo e que se apresentam como 

nossas experiências, as interpretações que damos a esses acontecimentos, os diálogos que 

envidamos conosco e com o contexto no qual estamos inseridos e os  significados que emergem 

formam um círculo dialógico que também é criativo, pois se desdobra em formas diferenciadas 

de ver e de pensar trazendo novas interpretações. 

        Os interesses sobre narrativas biográficas perduraram até 1940, época em que os métodos 

e técnicas quantitativas tomaram força, ressurgindo apenas na década de 1970, quando o sujeito 

recuperou o protagonismo na produção do conhecimento, tendo em vista que a desumanização 

no cientificismo positivista estava em alta. 

         Lejeune (1991) fala-nos do El pacto autobiográfico, afirmando que essas narrativas 

buscam o autoconhecimento, o momento que o ser volta-se para si mesmo e mergulha no 

próprio eu. Nesse movimento, autor e ator se sobrepõem, sem terceiros mediadores, pois aquele 

que narra é o mesmo que age, pressupondo que se expresse por meio da verdade ocorrida nos 

acontecimentos, ainda que por vezes relativa, de acordo com as visões da época em conjunto 

com o olhar do próprio autor. Esse compromisso com a realidade é o que diferenciará a 

autobiografia da ficção.  

                                                           
30 Segundo Garcia (2000, p. 24), a origem etimológica da palavra “hermenêutica” sugere o processo de trazer 

algo à compreensão, de torná-lo claro ou inteligível, sobretudo através da mediação da linguagem. O termo 

origina-se do grego hermeneutikós, derivado do verbo hermeneuein, que se traduz como “interpretar ou deixar 

claro”.  
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          Para o autor, a autobiografia pode ser feita na primeira pessoa ou mesmo na segunda ou 

terceira, citando, por exemplo, as religiosas, nas quais o autor coloca-se na primeira pessoa, ou 

como “servo do senhor”, identificando-se na terceira pessoa. (Lejeune, 1991, p.41) 

         Confissões talvez seja a primeira autobiografia religiosa-acadêmica. Nela, o autor 

endereça as palavras sobre si e suas considerações sobre e para Deus, ora em primeira pessoa, 

ora em terceira: 

Meditei igualmente sobre as verdades espirituais que quisestes 

significar, quer pela ordem e sucessão de vossas obras, quer pela 

ordem com que quisestes que fossem referidas. Notei que as vossas 

obras, consideradas singularmente, são belas, e em seu conjunto, são 

ainda mais belas.  – grifo meu (SANTO AGOSTINHO, 2012, p.386) 

Longe de mim Senhor, longe do coração do teu servo, que se 

confessa a vós, o julgar-se feliz, seja com qualquer alegria. Há uma 

alegria que não é concedida aos ímpios, mas só aqueles que 

desinteressadamente vos servem: essa alegria sois vós. – grifo meu 

(SANTO AGOSTINHO, 2012, p.254)    

 

          Na autobiografia, a proximidade e distância apresentam-se como movimentos de mão 

dupla. O personagem é próximo, pois é o próprio sujeito da história, e, ao mesmo tempo, 

distante ao assumir o papel do narrador, que também é o sujeito. Essa questão faz com que o 

ato biográfico se apresente com certo grau de ambiguidade. Há uma conversa interior 

permitindo a fluência de interrogações constantes e contínuas que acompanham o autor:  

Interrogar-se sobre o sentido, os meios e o alcance de seu 

gesto, eis o primeiro ato da autobiografia: frequentemente o 

texto começa, não pelo ato de nascimento do autor (nasci no 

dia…), mas por um tipo de ato de nascimento do discurso, o 

“pacto autobiográfico”. A autobiografia não inventa: as 

memórias começam ritualmente por um ato desse gênero: 

exposição da intenção, das circunstâncias nas quais se 

escreve, (…) essa interrogação sobre o que se faz não cessa 

uma vez o pacto autobiográfico terminado: ao longo da obra, 

a presença explícita do narrador permanece. (LEJEUNE, 

1998a, p.49)31  

 

 

                                                           
31  Citação traduzida por Ana Amelia Barros Coelho Pace – e extraída do seu artigo: Aspectos do pacto 

autobiográfico em L'autobiographie en France. 
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 Biografias, autobiografias, histórias e relatos de vida denotam diversificações de 

entradas nas pesquisas acadêmicas os quais Pineau (2006, p.41) considera como 

“indicativas de flutuações terminológicas e de sentido atribuído a essas tentativas 

de expressão da temporalidade pessoal vivida”, considerando vital o 

“bioquestionamento”.  

            Tavares (2008, p.169)32 apresenta, no quadro abaixo, as terminologias citadas e seus 

entrelaçamentos nos tempos históricos e acadêmicos:       

                Registros não acadêmicos  Pesquisas Acadêmicas 

Biografia 

Escrito da Vida do Outro 

Surgimento: Séc. XVII 

Abordagem Biográfica 

É considerada como título de uma 

abordagem defendida: M. Legrand (1993). 

Autobiografica 

Escrita de sua própria vida 

Surgimento: Sécs. XVII e XIX 

            Abordagem autobiográfica 

 Tem como investigador o promotor da 

Associação para o Patrimônio 

Autobiográfico: P. Lejeune (1991) 

Relato de Vida 

Expressão do vivido pelo desdobrar 

narrativo (oral e escrito). – grifo meu 

Surgimento: última metade do Séc. XX 

                Relato de vida 

Abordagem de investigação e formação: G. 

des Villers (1996) 

Introdutor da abordagem em Ciências 

Humanas – França: D. Betaux (1997). 

               História de vida 

Investigação e construção de um sentido 

temporal, sem prejulgar os meios. 

Surgimento: Última metade do Séc. XX 

              Histórias de vidas  
Respeita a complexidade da biodiversidade 

gerando uma corrente acadêmica de pulsão vital, 

por gerar um processo de aprendizagem e 

desenvolvimento diante da própria formação que 

emerge pela pesquisa de suas ações vividas. – 

grifo meu): G. Pineau (1988); P. Dominicé 

(1990)  

 Quadro 1 – Terminologia para Histórias de Vida 

        Tavares (2008) concorda com Pineau, optando em sua tese pelo termo “história de vida” 

devido ao fato de que essa abordagem aproxima-se da “metodologia interdisciplinar” que 

norteou seu trabalho, procurando exercer o cuidado necessário ao refletir sobre o passado para 

explicá-lo com toda a leitura e preocupação no presente, e, principalmente, para voltar-se para 

“um futuro a ser construído”: 

                                                           
32 TAVARES, Dirce Encarnacion. Tese de Doutoramento: A presença do idoso no currículo da universidade 

contemporânea – Uma leitura interdisciplinar. São Paulo: PUCSP, 2008. 
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 O modelo biográfico ou autobiográfico constrói-se numa visão mais 

disciplinar, com algumas diferenciações: no modelo biográfico, o 

sujeito é um fornecedor de informações, mas o tratamento objetivo é 

obra quase exclusiva do profissional; já o modelo autobiográfico 

elimina, no limite, o profissional (o entrevistador ou interlocutor). A 

tradição antiga reservava a autobiografia aos notáveis, que tinham 

uma vida plena, os poderes de falar e de escrever, participantes de 

uma classe social privilegiada. Uma democratização ou transição 

paradigmática reverteu este quadro e, numa dança dos movimentos, 

em “que não são mais os sujeitos formados que fazem a história de 

vida. É a história de vida que forma os sujeitos. (TAVARES, 2008, 

p.170) 

               Pineau (2006) afirma não ser uma abordagem fácil e insiste em declarar que, mesmo 

no tempo presente, passados mais de cem anos da entrada das biografias nas pesquisas, elas 

ainda são consideradas polêmicas ou mesmo anticientíficas por colocarem questões que 

colocam em debate o modelo tradicional das pesquisas acadêmicas. 

                Existe ainda um termo pouco utilizado que é a “bibliografia”. A carência de estudos 

científicos sobre esse gênero impede-me de avançar no assunto, ainda que me identifique com 

ele devido a minha produção literária. Encontro apenas duas definições: 

Descrição simultânea da vida e das obras de um autor. Termo que 

deriva do grego: Bios = vida + Biblion = livro + Gráphien = descrever. 

Difere da biografia ou autobiografia onde não há a inclusão dos textos 

e obras escritas, apenas a descrição dos momentos de vida, 

instituições das quais o autor fez parte, circunstâncias em que 

escreveu sua obra. 33 

 Bibliografia: biografia de uma pessoa, acompanhada de suas obras.34 

               Fazenda (1989), em sua tese de livre-docência, utiliza a abordagem da Ego-História 

objetivando trazer o olhar do historiador, aspectos pessoais,  suas  produções para dentro da 

pesquisa, não permitindo sua omissão, pois o que se percebe atualmente é a expressão do 

pesquisador apenas por meio das palavras dos teóricos que o inspiram. 

              Segundo a autora, a “Ego-História” é um termo que surgiu na França, com autores da 

“historiografia francesa”, tais como Maurice Agulhon, George Duby, René Remond, Pierre 

                                                           
33 Academia de Ciências de Lisboa. 
34 Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. 
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Nora, que, desde a década de 1980, propuseram uma metodologia para que a produção de uma 

tese leve em conta a leitura dos clássicos e dos textos afins sobre o tema pesquisado, avançando 

para um diálogo com a própria história de vida do pesquisador, com textos pessoais ou mesmo 

obras escritas e publicadas, como é o meu caso,  correlacionando-os ainda “com as 

contingências culturais e sociais”. Essa prática promove uma percepção muito mais 

aprofundada e clara do “por que nos tornamos determinado tipo de pesquisador”. (Fazenda, 

1989, p.148)    

 

3.2   Os sujeitos das histórias de vida: orientandos e orientadores  

   

      Fazenda (1989, p.150), em seus estudos, ressalta o papel do orientador neste percurso, que 

é muito próximo. O “historiador mais velho tem junto dos mais novos e, portanto, dos mais 

criativos, um papel de escuta para ajudar a escolher, encorajar, sonhar em voz alta”.  É uma 

presença repleta de estima, com a intenção de ajudar a desvelar o real valor do pesquisador, sua 

verdadeira tendência para a saída de si mesmo “inaugurando uma nova maneira de fazer tese: 

a da solidão compartilhada com muito prazer”.  

             Compreendo que a presença do orientador passa a ser uma marca na vida do 

pesquisador, que é convidado a rever aspectos de sua trajetória diante de uma escuta parceira e 

que o conduz a si mesmo, em tempo próprio. Essa ação faz emergir das profundezas de seu ser 

o próprio desenho de sua vida que traz linhas curvas, retas, colocando-as em contato com as 

linhas do tempo da história humana. 

Tudo se inicia numa prospecção de um traçado livre num espaço 

etéreo, porém é o traçado que me incita o olhar para dentro do 

universo fechado, sagrado e desconhecido da cor, a desvendar seus 

mistérios, seus encantos, sua magia. Apalpo meu terreno, como um 

arquiteto que lança a primeira linha num papel, o primeiro esboço de 

um projeto. Detenho-me nesse espaço fechado e circunscrito, a cada 

cor a ser descoberta, linhas sinuosas e retas, retas que se desfazem e 

múltiplas semirretas, arcos não completos, apenas esboçados, linhas 

que me ascendem à transcendência dos lugares a conhecer e ao 

subterrâneo que a humanidade toda que me antecedeu construiu. 

(FAZENDA, 2000, p.29) 
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Fazenda, entretanto, afirma que esse movimento que liberta o início da narrativa não 

representa deixar o pesquisador ao acaso num ato involuntário de narrar a própria vida; ao 

contrário, “a pesquisa que denominamos de interdisciplinar nasce de uma vontade construída” 

em que o conhecimento é vivenciado, percebido, sentido e não apenas um ato pensado, sendo, 

portanto, muito mais abrangente. Orienta-nos no sentido de que é preciso refletir profundamente 

sobre qual é o aspecto de nossa vida que merece ser investigado e para tanto nos ilumina, 

oferecendo a seguinte indagação: 

 

Que tipos de ação poderiam ser escolhidos para serem investigados? Essa 

é uma indagação frequente. Como resposta temos nos reservado o direito 

a uma nova pergunta: qual o grau de compromisso que o pesquisador 

demonstra com a ação a ser pesquisada? Na resposta a essa ação estão 

contidos princípios fundamentais à execução de uma investigação 

interdisciplinar, tais como comprometimento, envolvimento e 

engajamento. (FAZENDA, 2008, p.145)  

 

             O primeiro esboço nesse sentido sai trêmulo, tímido. Emergem muitas reflexões e 

sensações diante de todas as frentes de trabalho pelas quais passam um orientando. As inúmeras 

leituras, participações em cursos, congressos e diante de toda a sua vida profissional e pessoal, 

que em minha trajetória se apresenta como diretora de escola, escritora, mulher, casada e mãe 

de dois filhos, são desafios a serem vencidos, muitas vezes parecendo exercícios para a 

autossuperação. A sensação é a de que nunca será possível alcançar os teóricos ou o próprio 

orientador e que nossa produção é pequena e tímida. Entretanto, ao recolher o que já se produziu 

ou os registros de nossa profissão e ao realizar a compilação, compreendemos que muito já 

elaboramos e que é possível compartilhar, dando voz à própria história.  

       E essa voz só é dita e expressada quando há escuta do orientador, que aqui não se refere à 

psicanalise, mas sim a uma escuta sensível, paciente, atenta, parceira. Uma escuta que percebe 

os movimentos do seu orientando no texto, na aula, em suas falas, para assim ajudá-lo a 

caminhar com autonomia acadêmica, sem deixar de ser si mesmo num caminho de produção 

que o desafia a sair de um saber fechado para um saber mais livre, que ocorre como que de 

dentro do casulo para um voo interdisciplinar. 

Sentimo-nos tolhidos, nesse processo, ao exercer o imperativo de 

ordens que não nos pertencem, a valores que não desejamos e nosso 

primeiro impulso é romper com ela. No entanto, o processo de 

metamorfose pelo qual passamos fatalmente nos conduzirá a um saber 
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mais livre, mais nosso, mais próprio e mais feliz; é um processo lento, 

exige uma atitude de espera. Não se trata, porém, de uma espera 

passiva, mas sim vigiada. Alterar violentamente o curso dos fatos não 

é próprio de uma educação que abraça a Interdisciplinaridade. Esta 

exige que se prove aos poucos o gosto que tem e a paixão pelo seu 

fazer até que nos embebedemos deles. (FAZENDA, 2011, p.28) 

 

   O processo pressupõe a descrição de uma experiência ou várias experiências que nos 

foram relevantes. Nem sempre ocorrem de modo cronológico, pois muitas vezes o que importa 

é o percurso que se apresenta, as memórias que emergem com significados e sentidos. 

Garimpamos em nossa memória, consciente ou inconscientemente, aquilo que deve ser contado 

e o que deve ser calado.  A narrativa, vista por esse prisma, é diferente de um depoimento, pois 

é o sujeito-ator quem escolhe o que contará ou não.  

Importa destacar que as ausências sempre farão parte da narrativa. O que é dito é 

importante, mas o que não é dito, muitas vezes, também revela. O silêncio do narrador diante 

de alguns aspectos é também uma forma de escuta do orientador. Sobre o que não falamos? O 

que esquecemos?  

           O esquecimento de muitas questões do passado também tem a função de nos ancorarmos 

no presente. Esquecer é saudável, pois nos possibilita viver nossa vida experimentando novas 

dimensões. Esquecer é também um movimento consciente ou inconsciente de desapego do 

antigo para o aceite do presente, para a chegada do novo.  

         Ao longo do tempo, a memória nem sempre poderá guardar tudo e o esquecimento virá. 

As escritas de si assumem o papel de guardiã dessas comunicações internas que podem se dar 

em tempos não cronológicos, gerando processos diferentes em que o passado aparece de acordo 

com a leitura do presente. É uma organização que rege um outro tempo constituído de suas 

próprias linearidades feitas de não linearidades feitas de pontos que emergem a partir das 

memórias e esquecimentos. 

          Lembrar e esquecer são duas faces de uma história de vida. 

           O orientador ao encaminhar o orientando de forma sutil para pesquisar sua história  

respeita-o no sentido de compreender que ele é o sujeito e, portanto, é quem determinará o que 

será narrado dos percursos da sua vida, auxiliando-o a montar as escritas de seu próprio eu.  
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           Em conjunto com pares ou orientação ou na solidão de nossas pesquisas, outras portas 

vão-se abrindo, adentramos nelas construindo a própria autonomia quando encontramos 

escritos que conosco se conectam e vimos ampliar o universo de significações e sentidos de 

nossa própria vida.  

 Ao nos aprofundarmos nesse instigante tema, descortinamos as trilhas semelhantes, 

encontrando autores que amadureceram nessa trajetória, escreveram sobre isso, contribuindo e 

compartilhando com a academia.  

 

3.3    Reflexões atuais sobre histórias de vida 

 

              No final do século XX, em especial na década de 1990, surgem, na França, diversas 

associações do movimento das histórias de vida com a participação de orientadores e docentes 

e encontros em Paris, Genebra, Louvain, Tours. Os últimos anos serviram para a elaboração de 

regulamentos e encaminhamentos para tal empreendimento.   Já no alvorecer do século XXI, 

em 2003, uma carta coletiva é escrita, oriunda desses movimentos que definem as relações do 

formador e do pesquisador, cujo objetivo é caminhar para um ator reflexivo sobre a própria 

vida. Quatro grandes conjuntos de questões abrem os campos de compreensão: 

 A questão das análises de qual práticas? Retomam-se os grupos de estudos e formação 

para dar suporte à comunicação intergeracional em que orientadores contribuem para 

dar suporte à escolha de práticas que se deseja analisar. Reflete-se sobre questões dos 

idosos. 

 A questão do quem? Do si, de um coletivo, de um grupo? Reflete-se sobre situações de 

mulheres ou imigrantes. 

 A questão de qual vida? Abre-se para a aprendizagem em todas as idades, desde a 

infância ao final de vida. 

 A questão do como debater métodos e quais disciplinas de referência? A antroformação 

por meio de histórias de vida como mobilizadoras de muitos trabalhos. (PINEAU, 2006, 

p. 334)             

           Pineau (2006) afirma que quando os atores sociais, ao escreverem suas histórias de vida, 

percebem-se como sujeitos da pesquisa e recuperam o “poder de refletir sobre a construção de 
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sua própria vida que é muito complexa para ser construída pelos outros.  O autor salienta que, 

na rotina do mundo acadêmico, é a história que entra em nossas vidas e, com essa perspectiva, 

é a “vida que entra na história”. (p. 336 – grifo meu) 

O futuro das histórias de vida se inscreve assim nas oscilações de um desafio 

bioético tenso entre o paradigma do comando e do controle para aquele da 

autonomia. Ele é incerto e não resolvido. Porém nessas lutas de poder pelo 

acesso aos saberes sobre a vida, seu domínio representa um meio vital 

estratégico para construir e produzir sua própria vida. (PINEAU, 2006, p. 342) 

 

              O autor ainda destaca que as histórias de vida podem orientar uma nova proposta de 

“autoformação da existência” para que os sujeitos apoderem-se do direito de refletir sobre suas 

próprias vidas ou, ao contrário, ficarão submissos a elas outorgando o direito a outrem. 

     Os  sujeitos da investigação podem ser pessoas ou comunidades agrupadas de acordo 

com histórias não só biográficas, mas de um projeto ou de um recorte de um tempo vivido e 

essas práticas podem, ousadamente, ajudar a fazer com que cada um de nós faça uma obra de 

arte dentro das academias: 

Temos que ir descascando como uma cebola, para que se apresentem 

nossa memória e nossos sentimentos sobre as coisas, nossas 

habilidades, nossas maiores competências até encontrarmos nossa 

essência. (Registro pessoal da aula de Ivani Fazenda – 01/04/09 

ocorrida no MUBE – Museu Brasileiro de Escultura com o GEPI-

PUCSP – Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares)    

          Vale considerar que rememorar tempos e histórias de vida e suas leituras requer o contato 

próximo com o orientador, já aqui anunciado. Isso, porém, não significa constante orientação e 

sim acolhida sentida para as necessidades que poderão emergir. É um saber interno que permite 

ao orientando sentir o seu orientador o tempo todo, presente com ele, neste processo de buscar 

“memórias por meio de registros, livros, artigos, resenhas, sinopses que dialoguem com os 

trabalhos elencados”. (FAZENDA, 2007, p.108) 

           O caminho desta tese se caracteriza pela recuperação das histórias que geraram as minhas 

obras literárias em conjunto com minha docência e que, misturadas aos eventos de minha vida, 

promoveram caminhos, descaminhos e novos caminhos. 
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            Observo que outros caminhos podem ser percorridos. Narrativas podem ser expressas 

acerca da própria história de vida e da história de vida de um processo, de um grupo ou de uma 

ação profissional.  

        Em diálogo com a teoria e com as orientações, com os pares, desvelo marcas que se 

fizeram presentes. Sinto as inquietações ocorridas durante o processo e o aceite dos referenciais 

teóricos que amparam o voo na busca de uma validação científica.  

        Lemos os tempos vividos utilizando o recurso da memória para buscar por meio dela os 

tempos inspiradores, que são os faróis que nos guiam e nos fortalecem para o prosseguimento 

da jornada. Isso é algo que requer uma estratégia que vai consolidando-se num processo que 

nos ensina a visitar não só os espaços lineares que constituem a própria  história, mas aqueles 

momentos que de alguma forma se eternizam. 

             Somos, ao mesmo tempo, sujeitos da pesquisa e também os pesquisadores.        

 

3.4     As metáforas como representações dos sujeitos 

                                                 “O amor é uma obra de arte colaborativa.” (Lakoff & Johnson) 

                   Utilizar o recurso da memória em toda a sua abrangência implica altos desafios de 

realização com novas abordagens e estratégias outras, como o uso de metáforas que trataremos 

a seguir. 

                  A metáfora ajuda na constituição do entendimento sobre si e suas múltiplas formas 

de representação. Um símbolo pode revelar aspectos que muitas vezes não havíamos percebido. 

O que nos chama a atenção? O que emerge ao narrarmos a própria vida? 

         Fazenda (2008, p.152) fornece-nos uma orientação importante que nos guia e se configura 

como uma bússola, quando afirma que é preciso, por meio da pesquisa interdisciplinar, 

encontrar a “marca pessoal do pesquisador”, a sua metáfora interior. Esse encontro nem sempre 

aparece no começo de todo o processo. Muitas vezes, vai aparecer no percurso e a compreensão 

vem depois.  

 Na pesquisa interdisciplinar, a descoberta de si mesmo, do mais 

interior que somos, conduz-nos à explicitação de como nos 

representamos. Nesse caminho de interiorização, o objetivo do 

pesquisador é a busca de uma nova forma de conhecimento. É 
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caminho, no qual em certo momento o pesquisador passa a tomar 

contato com seu universo imagético. (FAZENDA, 2008, p.156) 

          Lakoff & Jonhson35 (2002, p.355), em suas análises sobre a utilização das metáforas, 

afirmam que elas vão muito mais além das expressões linguísticas ou representações filosóficas, 

pois são “de natureza conceitual”, oriundas de nossa cognição, o que representa não apenas uma 

dimensão intelectual, mas também outras dimensões sensoriais diante das experiências, o que 

nos fornece, por meio de nossas interpretações ou formas de perceber, uma experiência estética 

de compreensão do mundo ou de nós mesmos.  

É como se a habilidade de compreender a experiência por meio da 

metáfora fosse um dos cinco sentidos, como ver, ou tocar, ou ouvir, o 

que quer dizer que experienciamos uma parte do mundo por meio de 

metáforas. A metáfora é parte tão importante da nossa vida como o 

toque, tão preciosa quanto. (LAKOFF; JONHSON, 2002, p.356) 

         A utilização das metáforas em nossas histórias não se configura apenas como 

representação literária e poética, mas como representação de nosso cotidiano. Quando uma 

criança expressa dores, muitas vezes, percebemos que a dor é apenas a representação de uma 

questão emocional que está vivenciando, tal como a perda de um ente querido ou a chegada de 

um irmãozinho. Podemos então dizer que um problema pode ser representado por uma 

metáfora, que um medo pode ser uma metáfora e que a atenção às nossas representações 

contribui para uma melhor compreensão de nós mesmos. 

           Há metáforas a encontrar para tornar coerente nossa história passada, presente e mesmo 

como possibilidade futura. 

            Lakoff & Johnson (2002, p.351), ao exemplificarem o uso das metáforas para o 

autoconhecimento, explicitam que qualquer imersão realmente profunda envolve as indagações 

“por que fazemos o que fazemos, sentimos o que sentimos, mudamos como mudamos e até 

acreditamos no que acreditamos?”. Essas questões levam-nos para nós mesmos e para além de 

nós mesmos, num processo de ir e vir. 

                                                           
35  George Lakoff – professor de Linguística na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e Mark Johnson – 
professor de Filosofia na Universidade de Illínois, Carbondale, escreveram a obra “Metáforas da Vida Cotidiana” 
– considerada obra pioneira e clássica na vasta literatura sobre metáfora. Os estudiosos pesquisaram a metáfora 
não só como linguagem filosófica ou literária, mas também como linguagem utilizado no cotidiano: “nossa 
linguagem revela um imenso sistema conceitual metafórico, que rege nosso pensamento e nossa ação”. (2002, 
p. 17) 
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           Pela via do autoconhecimento, também podemos 

compreender melhor o outro e, na interação com o outro, numa 

via de mão dupla, podemos conhecer melhor a nós mesmos. 

           No que se refere ao ato de comunicar-se, e aqui neste caso 

na expressão escrita desta tese, a metáfora ajuda a compreender o 

jeito próprio de caminhar.        

          Fazenda (2008, p.151) concorda que a utilização das 

metáforas permite-nos contatos muitos mais aprofundados 

consigo, com o outro que conosco interage como que a identificar 

o papel de cada um no mundo. No que tange a abordagem das 

histórias de vida, o movimento de pesquisar as metáforas faz com 

que nos coloquemos no lugar delas, o que abre caminhos para uma 

melhor autocompreensão, e propiciará percepções as quais não 

havíamos percebido anteriormente. 

 O movimento dessa ação é 

sintetizado numa direção diremos 

de dentro para fora, ou seja, a 

identificação das marcas presentes 

em seus sujeitos revela-se no 

modo de viver de uma formiga, 

cigarra, caracol ou borboleta (...) 

Esse nível preliminar de 

investigação conduz a detalhes na 

própria experiência vivida. O 

recurso da metáfora permite à 

pesquisadora colocar-se na pele 

dos sujeitos, compreendendo-os 

no limite de suas especificidades, 

nas essencialidades de seus 

talentos. (FAZENDA, 2008, 

p.150) 

                     Para a autora, a utilização das metáforas nas pesquisas 

interdisciplinares possibilita a entrada da sensibilidade com 

contornos de poesia e de arte e, principalmente, pelo sentido das 

ações que a pesquisa interdisciplinar “registrou e desvelou”.   

 Era uma vez uma 

caverna onde viviam 

prisioneiros 

acorrentados, à beira de 

uma fogueira. A luz do 

sol projetava, lá dentro, 

sombras das pessoas e 

animais que viviam do 

lado de fora: sombras 

que os prisioneiros 

acreditavam ser de 

monstros que temiam. 

Certo dia, um deles 

conseguiu se libertar e 

saiu da caverna. Quando 

saiu, ficou quase cego de 

tanta luz, mas aos poucos 

acostumou-se com a 

claridade e viu a 

paisagem maravilhosa. 

Imediatamente ele voltou 

à caverna para contar 

tudo aos amigos, porém 

todos acharam que ele 

estava louco. O homem 

sabia que as sombras 

eram apenas reflexo 

imperfeito de um mundo 

real, mas não 

acreditaram nele. 

Painel da exposição: Por 

que? Porque... Os 

Porquês. SESC OSASCO. 

CASADEI; CORTELLA 

2013. 
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           É um processo que traz à tona talentos adormecidos. 

Quando nos dispomos a descrever com detalhes uma situação 

vivida, podemos observar a essência de nossas ações num 

movimento que nos percorre não só de dentro para fora, mas 

também de fora para dentro. 

Acredito mesmo que parte desse poder de 

síntese que essas imagens detêm é 

incorporada à identidade do pesquisador, 

auxiliando-o posteriormente a recompor 

outros aspectos de sua vida. (FAZENDA, 

2008, p.156) 

 

          Começo a compreender que minha metáfora, a borboleta, 

representa uma escuta interior e uma visão que se tem de dentro.   

Como borboleta e por meio da escrita, muitas vezes fico refletindo 

dentro do casulo, depois preciso secar o texto dentro de mim, secar 

as asas, criar coragem e partir num voo que percorre as linhas de 

um papel. Quando pronto, o texto se dissemina aqui e ali. Sinto-

me em plena viagem pela vida, levando histórias, encontrando 

alunos e pessoas com seus saberes, compartilhando o que sei e 

aprendendo novos caminhos. 

           Essa metáfora emergiu há muito tempo. Coincidentemente 

ou não, quando escrevia na antiga casa onde moramos, uma 

árvore, que via pela janela de meu quarto, chamava-me a atenção, 

porque uma borboleta sempre pousava enquanto eu escrevia.  

         Lembro-me de que, um dia, fui até a sacada, olhar uma 

grande borboleta, que pousou numa folha de árvore. Estava  com 

asas pretas fechadas e depois as foi abrindo quando um cor-de-

rosa-choque, interno, apareceu, como a me dizer, por meio de uma 

frase recheada de metáforas: 

 

Borboletas 

Quando de asas fechadas 

Sois escura, és defesa 

Mas quando de asas 

abertas 

Mostras o colorido da 

vida. 

Assim, penso, 

São os homens: 

Fechados em seu egoísmo 

São cegos e sombrios 

Porém, quando abrem os 

braços 

Para o abraço e para o 

bem, 

Espalham tons vibrantes 

Colorindo nossa vida. 

(Casadei, Poemas dos 

Campos, 2004) 
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Quando de asas abertas, sois colorida e vibrante, mas quando de asas 

fechadas,  sois escura e sombria. (Registro de meus escritos pessoais, 

1994)  

           O que explicar sobre isso? Apenas a metáfora a traduz, apenas o sentir se revela e é um 

sentir que não se explica, mas que produz inúmeros questionamentos, muitas interpretações, 

novas visões e outras pesquisas.  

        Descubro que a borboleta é uma representação bastante comum em vários povos. 

        Do grego psyche, o termo original apresenta dois significados: a borboleta e a alma. 

       No Japão, símbolo da geisha, representa ligeireza, gentileza e graciosidade. Também no 

Oriente, o sucesso do matrimônio é representado por duas borboletas.  

        Para os astecas e os maias, povos pré-colombianos, a borboleta simbolizava o deus do 

fogo, ligado à morte e ressureição. 

        Os Balubas do Zaire associam a borboleta ao ciclo da vida do homem: a infância está 

associada a uma pequena lagarta; na maturidade, uma grande lagarta e, conforme vai 

envelhecendo, vai-se transformando em uma crisálida. 

        Um conto irlandês chamado Corte de Etain simboliza a borboleta: 

Deus Miter se casa pela segunda vez com uma deusa chamada Etain 

e, por ciúmes, sua primeira esposa transforma-a em uma poça de água. 

Após algum tempo, a poça dá vida a uma lagarta que se transforma 

em uma linda borboleta. Mider e Engus recolhem a lagarta e a 

protegem. "E essa lagarta se torna em seguida uma borboleta púrpura. 

Era a mais bela que já ouve no mundo. O som de sua voz e o bater de 

suas asas eram mais doces que as gaitas de foles e harpas. Seus olhos 

brilhavam como pedras preciosas na obscuridade. Seu odor e seu 

perfume faziam passar a fome e a sede. As gotículas que ela lançava 

de suas asas curavam todo o mal, toda doença e toda peste na casa 

daquele ou daquela de quem de Etain se aproximava.. 

(http://www.dicionariodesimbolos.com.br/borboleta/) 

 

         A sensação de comunhão e identificação com outros povos do mundo é muito 

acalentadora, no sentido de verificar que pessoas de outras culturas e épocas também utilizaram 

http://www.dicionariodesimbolos.com.br/borboleta/
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a borboleta para representar suas interpretações, ainda que por prismas variados. Isso amplia as 

possibilidades de compreensões diante de um mesmo objeto. Em algum tempo, em algum lugar, 

uma pessoa, ou grupos de pessoas, sentiram em si a borboleta, assim como eu. 

                 À luz da interdisciplinaridade, a metáfora que Fazenda (2001) nos apresenta é a do 

olhar que se direciona a alguém e depois se espraia em múltiplas direções e que se desvelam 

por meio de vários véus:  

(...) o primeiro veu é tirado pelo aconchego e pelo abraço.(...) o 

segundo véu é tirado pela escrita que revela um olhar sobre si mesmo. 

(...) o terceiro véu é tirado com a fala, ou seja na hora que o aluno fala 

todo o seu corpo se expressa. (p.227) .  

 

               Isso significa que o uso da metáfora em histórias de vida é muito bem-vindo, pois 

pessoas e povos inteiros, por meio de suas religiões, crenças e culturas e mesmo no cotidiano, 

utilizam-na de forma recorrente, como uma forma mais elaborada e estética de representação 

do ser, o que pode ocorrer por diversas vias de interpretação e entendimento, ampliando as 

possibilidades das pesquisas interdisciplinares 

 

3.5    Como se faz histórias de vida?  

 

         A compreensão de como se dá o processo que envidamos é uma questão recorrente em 

trabalhos que envolvam as histórias de vida, visto que é uma forma singular de se fazer pesquisa 

e, portanto, nem sempre aceita nas academias. 

        Nos projetos interdisciplinares, principalmente na área da Educação, os modelos 

autobiográficos são utilizados para investigação ou para formação, no início de um processo ou 

na continuidade dele como parada obrigatória de reflexão sobre o percurso.  

          Para Fazenda (2008, p.149), uma primeira decisão está implícita no processo: escreve-se 

não apenas para cumprir padrões preestabelecidos, mas sim sentindo prazer e alegria. 

         A narrativa como sendo um processo de autoformação para Josso (2011) traz um material 

que demonstra uma possibilidade de formação no sentido de reconhecer uma atitude que 
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transita pela própria vida e nos ensina a entrar completamente na experiência para ir com ela e 

fundo nela até o fim. 

          De La Torre sugere que, para os relatos de histórias de vida, haverá uma necessária 

“introspecção retrospectiva”, que nos faz buscar nossas motivações mais profundas, medos, 

aspirações e crenças que facilitem o desabrochar de momentos significativos.               

 

          No percurso, aprende-se a perguntar de tal modo e com tal profundidade que é preciso 

muita concentração para questionar a próxima linha a ser escrita, para a abertura de caminho 

que só uma pergunta pode fazer.  

              A pergunta gera mais perguntas, que vão sendo respondidas à medida que as escritas 

se intercruzam:  

A filosofia, em muitos dos seus aspectos, será descortinada para os 

jovens de forma interativa que poderão escolher entre três jeitos para 

caminharem por seus espaços: Por quê? – perguntando para saber; 

Porque... respondendo às perguntas. Os porquês. – explicando os 

motivos por perguntar. (CORTELLA; CASADEI – Painel de 

Abertura na Exposição: Por quê? Porque... Os porquês. SESC Osasco. 

São Paulo: 2013.) 

 

              Para tanto, há que se fazer uma busca de memórias, registros, escrituras de livros, 

artigos, resenhas, resumos de cursos e palestras. Memória que é refeita de diálogos com eles. 

 

As retrospectivas históricas apesentam não só a documentação que comprova o 

existente, mas também a memória da sensação, do sonho, do que se desejou, das conquistas 

alcançadas e das mudanças no caminho que nos fizeram chegar a outros caminhos. 

 

              O olhar sobre e a partir de nossas documentações pessoais refletirão nossas vidas. As 

leituras de tantos itens, sejam escritos, sejam fotografados, por meio de objetos ou apenas em 

memória, trarão a dimensão do ser inserida no tempo de sua própria história, intuindo-lhe 

sentido. 

A trilha interdisciplinar caminha do ator ao autor de uma história vivida, de 

uma ação conscientemente exercida a uma elaboração teórica arduamente 

construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é o 
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processo, e, mais que o processo, é necessário pesquisar o movimento 

desenhado pela ação exercida — somente ao pesquisar os movimentos das 

ações exercidas, será possível delinear seus contornos e seus perfis. Explicitar 

o movimento das ações exercidas é, sobretudo, intuir-lhes o sentido da vida 

que as contempla, o símbolo que as nutre e conduz — para tanto, torna-se 

indispensável cuidar dos registros das ações a ser pesquisadas. (FAZENDA, 

2011, p.25) 

 

             Nesse âmbito, Fazenda (2011) sugere alguns cuidados, como valorizar o efeito cascata 

que surge a partir da recuperação das práticas bem-sucedidas. Muitas vezes, as que mais 

profundamente marcaram a vida de cada um, além de poderem ser descritas com mais detalhes, 

tendem à repetição em outras situações e por outros enfoques. Outro cuidado   especial tem a 

ver com “experiências tenebrosas”, pois em geral são marcadas por relatos caóticos, que não 

necessitam explicitar muitos dos seus elementos, evitando a expansão deles dentro de nós, o 

que não significa deixar de refletir sobre eles.  

 

            Declara ainda que as recorrências positivas multiplicam-se inúmeras vezes na vida das 

pessoas, embora seus agentes não tomem consciência disso nem parem para analisar seus 

sucessos ou seus fracassos. Muitos fatos elucidados como fracassos são processos de 

autoconhecimento e, no processo, o fracasso pode revelar-se apenas como não ajustado ao 

momento, representando um viés para outra direção. (FAZENDA, 2011, p.88) 

                       De La Torre (2011, p.131) nos diz que podemos capturar os momentos de nossa 

história de vida, sem machucá-los, ao contrário, podemos deixá-los emergir de nós para pousar 

sutilmente na folha de nossos escritos, como se fosse uma borboleta pousando “numa pétala de 

uma rosa vermelha, na grama com orvalho ou no tronco enrugado de uma árvore envelhecida”.   

                 No que se refere à procura dos teóricos, esse caminho também torna-se mais 

intimista. Aproximamo-nos dos autores e nos irmanamos a eles, que se tornam próximos com 

suas candeias de experiências e conhecimentos que reluzem em nossa caminhada. 

As histórias de vida conjugadas com a teoria representam um dos mais importantes 

fatores da interdisciplinaridade. As teses e dissertações acabam sendo escritas por muitas mãos, 

por meio das muitas contribuições que o autor recebe dos teóricos que o amparam e com os 

pares que vão emergindo em sua memória. Não há solidão no percurso, pois ele também vai 

conversando e retomando o contato com as pessoas e fatos dos tempos de sua vida.  
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A forma de que nos valemos em toda a nossa trajetória de vida, feita em 

parceria, fez com que jamais sentíssemos solidão. Em cada trecho, em cada 

parte, lida e relida, conseguimos sentir “a presença” de muitos parceiros, 

através do diálogo (...) (DE LA TORRE, 2011, p.109) 

Faz-se necessário considerar não só os livros publicados, os teóricos mais aceitos entre 

os pesquisadores e seus orientadores, mas também as teses e dissertações escritas sobre o 

assunto, trazendo para a roda de conversa nas salas de aula e para as citações em novas 

pesquisas esses autores, que, pelo fato de não terem tido a oportunidade de publicarem seus 

escritos, não os tornam menos importantes ou relevantes para a disseminação da 

interdisciplinaridade. 

A parceria com pares do mesmo naipe, assim como as demais descritas neste 

capítulo, revela não só a possibilidade de troca, mas quanto é oportuno e rico 

o encontro entre portadores de um discurso mais elaborado que o avanço 

fecundo (...) (FAZENDA, 2007, p.69)  

 

Essas parcerias podem ocorrer também nas aulas, por intermédio da leitura dos escritos 

e das indicações de nossos colegas. São ações alimentadoras que podem nos trazer bom ânimo 

e achados de conceitual. No processo de elaboração da tese, as leituras se alteram ora como 

uma leitura de si, ora como aprendizados de leituras coletivas.  

 

Mesmo sendo o itinerário dessa elaboração algo pessoal, fazendo-se de um jeito próprio 

para cada um, orientador, colegas, autores são entrelaçados pelos fios do diálogo 

interdisciplinar. 

 

  Para De La Torre, uma ajuda sistemática pode nos auxiliar no desenvolvimento da 

estrutura desse tipo de pesquisa: 

 Constatação das evidências, em que concorda com Fazenda sobre a escolha dos aspectos 

de vida que desejemos investigar.  

 Relato e descrição, em que sugere que mencionemos apenas os que sejam relevantes 

manifestar. 

 Interpretação dos materiais à luz de hipóteses teóricas, encontrando conexões. 

 Reconstrução da teoria de modo a encontrar sentido e coerência, além de buscar 

aberturas e revelar as conexões de modo a transpor situações. 
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 Disseminação da história, que promove a autoestima, satisfação do dever cumprido e 

consciência de superação transformada. (DE LA TORRE, 2012, p.172) 

       Josso concorda com Pineau declarando que a história de vida pode ser utilizada como 

metodologia e apresenta algumas etapas: 

 Na primeira etapa, faz-se um relato oral ao grupo sendo um “primeiro tempo de 

interpretações coletivas”.  

 Numa segunda etapa, busca-se pesquisar a utilização das histórias de vida. 

  A terceira etapa nos fala sobre ir caminhando para a autobiografia que busca a temática 

escolhida a qual pode envolver: acontecimentos estruturantes e desestruturantes; 

aprendizagem de viver, período específico ou algum relato de um ciclo de experiências 

aceitando o tempo como o espaço em que serão fecundadas narrativas orais e suas 

interpretações.  

 A escrita intervém ao final do processo. (JOSSO, 2011, p.137) 

 

          Espírito Santo (2002) considera que um dos desafios enfrentados nessa tarefa é sair da 

psicologia para que haja o relato da identidade. Como professor universitário, exemplifica essa 

consideração como possibilidade, apresentando a experiência que vivencia com seus alunos, 

auxiliando-os no autoconhecimento partindo dos 14 sistemas de setores sociais que compõem 

uma comunidade e que foram elencados por Rubbo Müller36:  

Sistema 1 – parentesco – Direito à Vida 

                                                           
36 Formado em Oxford, organizou sua tese e teoria em 14 sistemas de setores sociais como sendo elementos que 

descrevem a personalidade de qualquer comunidade. Publicou Componentes da Estrutura da Personalidade.  

Instaurou o uso de esquemas, quadros, mapas mentais e referênciais, gráficos para sintetizar conceitos e iniciar 

uma metodologia didática de Seminário Panto-Isocrático (onde todos são iguais) precursora das atuais dinâmicas 

de grupo. “Quatro Dimensões da Qualidade de Vida” destacadas por meu pai em sua Teoria Geral da Organização 

Humana podem ser apresentadas: 1) EXISTIR COM QUALIDADE "Capacidade de perceber a própria missão na 

vida (quando se consegue responder à pergunta “quem sou eu?”). Ser capaz de integrar as diversas esferas da vida, 

afetiva, criativa, familiar, etc." 2) QUALIDADE DE VIVER "Capacidade de identificar seus pontos fortes e fracos. 

Desenvolver o seu projeto de vida: onde quero chegar, com quem quero chegar, com quanto dinheiro no bolso, 

por quê e para quê?" 3) CONVIVER COM QUALIDADE "A competição exacerbada reduz o homem a sua 

capacidade de sobrevivência. É preciso resgatar a capacidade de amar, colaborar, transcender. A capacidade de 

amar não é apenas um sentimento, mas um verbo que indica ação, aquela que nos faz encontrar o outro. Abrir os 

caminhos da intuição. "4) SERVIR COM QUALIDADE "Servir com amor, dando valor às necessidades do outro. 

Permitir o desenvolvimento do potencial das pessoas. Você é cliente de si próprio: faça aos outros, e a você mesmo, 

somente aquilo de que gosta e jamais o contrário. (Extraído do blog  elaborado pela filha Stella Le Coq Müller, de 

Rubbo Müller em comemoração ao centenário de seu nascimento em 2011. (Disponível em: 

<http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/p/livros-antonio-rubbo-muller.html> Acesso em 25/07/2014 ) 
 
 

http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/p/livros-antonio-rubbo-muller.html
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Sistema 2 – sanitário – Direito à Saúde 

Sistema 3 – manutenção – Direito à Subsistência 

Sistema 4 – lealdade – Direito ao Amor 

Sistema 5 – lazer – Direito à Alegria 

Sistema 6 – comunicação – Direito à Informação 

Sistema 7 – pedagógico – Direito à Sabedoria 

Sistema 8 – patrimonial – Direito à Identidade Cultural 

Sistema 9 – produção – Direito à Recriação 

Sistema 10 – religioso – Direito à Crença 

Sistema 11 – segurança – Direito à Segurança 

Sistema 12 – político – Direito à Liberdade 

Sistema 13 – jurídico – Direito à Justiça 

Sistema 14 – precedência – Direito à Igualdade 

        ESPÍRITO SANTO (2002)  relata que  seguiu alguns passos para instigar seus alunos a 

refletirem sobre a consciência de seus direitos, bem como de suas ausências na própria vida, os 

quais elenco a seguir para continuar ilustrando seu exemplo, buscando assim possibilidades 

práticas para o exercício sobre histórias de vida e autoconhecimento: 

 Os alunos, ao dimensionarem a amplitude de seus direitos, são instigados a tomarem 

consciência deles em suas vidas. 

 Observando suas histórias, os alunos perguntam-se quais deles foram desrespeitados e 

o que podem fazer para que sejam validados em sua própria jornada.  

  Neste momento, torna-se viva toda a experiência do passado, para que se lancem na 

busca do novo direito. 

 Há, neste momento, uma consciência do que pode ser transformado para a preparação 

do futuro.  

E declara Espírito Santo: 
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Na verdade, na maioria das vezes, o direito escolhido pelo aluno serve 

de “pretexto” para trabalhar sua identidade. Busco fazer com que 

todos os sistemas sejam escolhidos objetivando o preenchimento do 

universo holístico .(...) Os alunos sentem que, embora partindo de 

pontos distintos, no essencial vão se encontrando, pois o que surge do 

trabalho parte de sua “história” pessoal. (ESPÍRITO SANTO. In 

Fazenda (org.), 2002, p.41)  

 

As possibilidades apresentadas comungam que, ao trazermos essa abordagem para a 

Academia, partimos sempre daquilo que é o mais genuinamente original: a pesquisa sobre a 

própria história de vida do pesquisador, que, portanto, sempre será inédita, pois nenhuma vida 

é como a outra. São marcas que imprimimos numa história maior. 

 As histórias são singulares e pesquisá-las como princípio de um trabalho acadêmico 

fortalece nossa trajetória, ancorando-a no mundo e partindo dela para novos encontros, 

conhecimentos e projetos. Esse processo pode ser desenvolvido a partir de uma pessoa, de um 

grupo, de uma situação, de um projeto, de um estado, de um país. 

 

Para que se faz histórias de vida? 

 

    A história da história de vida nas academias, os sujeitos envolvidos e os processos são 

permanentes questões que nos propomos a discutir. Avançando um pouco mais, também 

podemos perguntar:  

    Em função de qual saber e para quem fazemos as histórias de vida? 

         JOSSO (2011, p.137) afirma que toda a intenção do momento presente tem sua raiz 

explicada no passado, o que nos permite compreender o que pode vir a acontecer ou o que nos 

limita e impede de ocorrer. Essa compreensão ajuda em nossa tomada de decisões, em 

entendimento do porquê enveredamos por um caminho e não por outro, além de nos 

conscientizar sobre as possibilidades de avanços e limites. Como experiência de formação no 

plano pessoal e profissional, as histórias de vida são indicadas para efetuar movimentos de 

conscientização, transformação e melhorias na relação com o meio ambiente natural e humano.  
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            Para De La Torre (2012), como toda a pesquisa deve gerar novos conhecimentos, a 

história de vida possibilita a reconstrução da teoria que lhe serviu como auxílio de “intervenção 

e melhora” diante da resposta à pergunta que se fez. Por meio dela, pode-se  encontrar sentido 

e coerência numa abordagem aberta em que a finalidade não é apenas o conhecimento por si 

mesmo, mas sim a melhoria da realidade do autor, propiciando-lhe a redução do sofrimento e 

auxiliando-o a encontrar mais espaços de paz para com a sua história, promovendo-lhe 

harmonia em seu desenvolvimento. 

Pineau (2006) afirma que as pessoas que utilizam as histórias de vida para formação e 

pesquisa não as fazem para serem grandes literatos ou terapeutas, pois não se destinam apenas 

aos nomes que relatam grandes feitos e muito menos a uma “arte disciplinar de busca 

psicossosiológica”. Produzir história de vida se faz para vivê-la, criando novos sentidos para 

compreendê-la melhor e ganhá-la para si. Essa experiência desenvolve funções novas como as 

“competências comunicativas consigo, com os outros e com o mundo”. Ao produzir sua própria 

história, ao assumi-la, ela fica integrada, sincronizada e torna-se a história da humanidade 

inteira. 

         Histórias de vida são feitas para que seja possível o autoconhecimento não apenas como 

descrição de si, mas como um conjunto de possibilidades que estão a serviço do mundo. São 

feitas para o desenvolvimento da compreensão, que se desdobra como um aumento da própria 

percepção de si e do outro. Com ela é possível tomar pulso, sentindo o ambiente ao redor para 

articular, conjugar histórias e promover projetos comuns. 

         Fazenda (1998) coloca que a pesquisa interdisciplinar tem como premissa uma 

“metodologia peculiar de trabalho”, que é a de pesquisar a própria prática para, em seguida, 

haver a construção coletiva de um novo conhecimento que é constituído de histórias pessoais e 

suas unicidades, de metodologia que utiliza a teoria de forma rigorosa, transformando assim o 

olhar de quem se lê e ao mundo, a atitude de quem a examina,  contribuindo para que haja a 

passagem de um olhar disciplinar para um olhar mais amplo, interdisciplinar. 

         Ao término deste capítulo, concluo que adentrar a própria história diante de uma pesquisa 

interdisciplinar envolve aprendizados constantes e possibilita a revelação de aspectos de nós 

mesmos e de muitas partes que ficaram escondidas ou achatadas. 

        O fato de expressarmos nossas pessoalidades, tornando-nos sujeitos e objetos da pesquisa 

é sempre revelador. O conhecimento de si, o olhar para questões que ainda não havíamos  
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pensado sobre nossas próprias produções e o entrelaçamento junto aos teóricos parecem validar 

aquilo que nos tornamos, aquilo que produzimos e a construção do sentido do que fazemos. 

             Do ponto de vista acadêmico, observo que a tese fica ampliada, pois transita entre uma 

ciência feita de modo muito particular e exclusivo e uma ciência teórica. 

              Faz-se enfim histórias de vida para que o pesquisador tome parte em sua própria 

pesquisa, estendendo-a no texto de forma a potencializar e povoar a Academia com novos 

estilos que podem originar novos projetos de teses, de escolas, de livros, de cidades... 

              Essa ação contribui para que inter-relacionemos nossas vidas com o mundo, ocupando-

nos de uma contínua formação em todas as dimensões da existência, respondendo ao contexto 

de forma autônoma, responsável e cooperativa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPOSIÇÕES PARA A INSERÇÃO DE HISTÓRIAS DE VIDA NO 

PERCURSO DA ESCOLARIDADE:                                        

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO POLINIZADORA37 

                                                                                                           “Então, a ciência se faz arte.” 

 

Ivani Fazenda 

 

4.1    Disseminação das Histórias de Vida 

 
 

           O fato de expressarmos nossas pessoalidades, tornando-nos sujeitos e objetos da 

pesquisa, é sempre revelador. Conhecer a si, olhar para questões que ainda não havíamos 

pensado sobre as próprias produções, aproximarmo-nos dos teóricos parecem validar aquilo 

que produzimos, além de nos ajudar a construir e reconstruir sentidos. 

           A opção de utilizar a minha história de vida diante de aspectos escolhidos para pesquisar 

e as pesquisas teóricas sobre a temática conscientizou-me de algo mais ao longo do processo: a 

importância de dar voz à história de vida das pessoas, auxiliando-as a narrar, apresentar e 

investigar as suas trajetórias e produções para compreenderem-se melhor e ancorarem suas 

próprias histórias no mundo.  

           Este capítulo constitui-se de uma proposição para a inserção das Histórias de Vida, como 

espaço de formação e contribuição à construção da historicidade do pesquisador nas 

Universidades – e como espaço possível ao longo de todo o percurso da escolaridade – o que 

significa que a interdisciplinaridade é veículo de investigação e descobertas nas escolas de 

educação infantil, educação básica, nos grupos de terceira idade, nos cursos regulares e nos 

cursos extracurriculares, nos polos de cultura, de administração, de saúde; enfim, em todas as 

áreas do saber. 

                                                           
37 Polinização: transporte do grão de pólen da antera para o estigma. Pode-se dar dentro de uma flor ou entre 
flores distintas, que não raro estão bem afastadas uma da outra. O pólen é veiculado pela água, ou pelo vento, 
ou por animais, entre os quais se distingue uma multidão de insetos ditos polinizadores. (Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa. Paraná, Editora Positivo: 2010) 
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           A interdisciplinaridade pressupõe o encontro de pontos 

comuns nos itinerários (pessoais) das vidas que fazem parte de um 

grupo; ela é princípio para reunir, unificar e não uma unidade 

terminada. Quem se dispuser a exercê-la, deverá estar aberto à 

história e aos acontecimentos, pressupondo “que haja uma atitude 

perante as questões do conhecimento que leve em conta uma 

concepção unitária do ser humano. Ele é quem deve estar inteiro, 

com sua história, para o estabelecimento de relações. 

(FAZENDA, 2007, p.29-31) 

           Fazenda (2008), em consonância com Pineau (2002), 

afirma que as histórias de vida possibilitam a ampliação do espaço 

de toda a escrita, das palavras que nos definem e de nossa 

expressão oral, em que somos os autores e atores. E, se estamos 

falando de ampliação, obviamente que esse movimento pode se 

dar de múltiplas formas, utilizando diversos instrumentos, não 

somente as escritas acadêmicas, mas também outras formas de 

linguagem, tais como a fotografia, a tela, o teatro, a televisão, a 

internet, o cinema, o vídeo ou a TV.  

        Não se faz educação sem saber para quem se faz a educação 

e, nessa direção, há duas perguntas que precisam nos acompanhar 

de forma permanentemente. Quem sou eu? Quem são eles? 

            A vida na infância, na juventude, na fase adulta, na 

senioridade palpita, cheia de vigor, de sonhos que se renovam, de 

possibilidades desdobradas em diversos ritmos de 

desenvolvimento. Em cada fase, descortinamos mundos infinitos.  

            Quando mergulhamos mais profundamente na educação, 

à luz da interdisciplinaridade – que aqui representa um claro 

posicionamento de atitude que dialoga com o outro de forma 

interessada nele e interage com ele, verificamos a importância de 

todos conhecerem-se um pouco mais, seja entre pares, seja com 

os alunos, seja com os pais, seja o pesquisador. O que importa é 

levar a vida ao palco da educação e, colocando o holofote nela, 

 

 

 

 

No mural da sala estava 

afixada uma grande faixa 

com a linha do tempo do 

mundo ocidental, com suas 

marcas, o nome de cada 

época e imagens afins. 

 

 Embaixo da faixa, Pedrinho 

escreveu que muitos povos 

marcam o tempo de outras 

formas e que eles podiam 

pesquisar outros modos de 

registrá-lo. (...) 

 

 A profa. Ana foi abrindo o 

presente com lágrimas nos 

olhos. A caixa decorada por 

Maria Clara trazia fotos da 

turma em momentos 

históricos.  

 

Dentro dela pequenos 

objetos que revelavam 

pequenas memórias. Eles 

estavam etiquetados com o 

nome do respectivo dono, a 

data e o significado... Era 

um pequeno museu da 

turma. (LISBOA; CASADEI. 

Qual a história da história? 

2007)rr 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Figura 15 – Capa do livro 

Qual a História da História 
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professores e orientadores perceberem-se ora palco, ora plateia, porque também estão em 

processo de autoconhecimento permanente. 

          Aqui, neste contexto, importa destacar a conceituação de uma atitude interdisciplinar, 

que a meu ver é a maior contribuição de Fazenda: 

 

A atitude interdisciplinar não está na junção de conteúdos, nem na 

junção de métodos; muito menos na junção das disciplinas, nem na 

criação de novos conteúdos, produtos dessas funções; a atitude 

interdisciplinar está contida nas pessoas que pensam um projeto 

educativo para a articulação de um novo fazer e de um novo pensar a 

formação do educador. (2007, p.65) 

 

           Essa atitude faz com que o sujeito se dê a conhecer “sem cera”, com suas ações 

contraditórias, suas crenças e percepções do mundo. Os alunos vão então sendo guiados pelo 

fio da interdisciplinaridade, em que sinceridade e confiança são quesitos essenciais na produção 

do conhecimento dentro de um espaço escolar, onde falar, ouvir e expressar-se em diferentes 

linguagens tem lugares garantidos.   

              Nessa abordagem, todos são sujeitos e, no percurso, a integração de histórias torna-se 

imprescindível para as experiências de formação. Afinal, é a condição de contarmos nossa 

história, de percebemos nossos diferenciais, de potencializarmos os talentos para nossas 

produções, que nos caracterizam essencialmente como humanos. 

             Quando um professor ou orientador olha profundamente e amorosamente para seu 

aluno, para seu colega, para um pai e pergunta-se profundamente: – Quem é você? – há uma 

inversão de rota, há espaço de acolhida aberto para que o outro se expresse.  

            E mais perguntas emergem. Que talento traz? O que quer dizer? O que posso ajudar a 

potencializar? 

              Para respondermos a essas perguntas, precisaremos de um minuto a mais no espaço 

dos currículos existentes para, numa tentativa de harmonia com o tempo, abri-lo em conjunto 

com a abertura de nosso olhar, para nos encontrarmos por meio de um entendimento humano 

que envolve escutas e abraços, trocas de saberes e de experiências de vida. 
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           A capacidade milenar do homem de contar histórias é repaginada ao tomar assento 

oficialmente em um programa curricular em todas as séries e níveis, inserindo as histórias de 

vida diante de uma perspectiva interdisciplinar. 

             Fazenda (2010) destaca que a interdisciplinaridade passa necessariamente por quatro 

dimensões a saber, sendo importante que o educador transite por elas e as compreenda: 

 Interdisciplinaridade Profissional: quando percorremos nossas trajetórias e 

experiências, quando pesquisamos o profissional que somos, como nos tornamos o que 

nos tornamos e a “luta empreendedora na busca de maior competência”. 

 Interdisciplinaridade Científica: quando revisitamos teoricamente e continuamente 

toda a teoria, composta hoje de mais de 5000 volumes e disseminada em países como 

Canadá, França, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Chile, Brasil e Espanha, que estão 

entre os principais. No Brasil, Fazenda possui mais de 35 livros escritos de autoria 

própria e em parceria, além de muitos artigos internacionais publicados. 

 Interdisciplinaridade Prática: que nos propõe a pesquisar continuamente o cotidiano, 

seus entraves, aproximações e distanciamentos, buscando tornar “o familiar, estranho, 

para melhor analisá-lo”. 

 Interdisciplinaridade Metodológica: que reafirma a pesquisa como investigação e, num 

movimento contínuo, convida-nos a construirmos pontes para aproximarmos 

universidades e escolas de educação básica e cursos em geral, promovendo 

intercâmbios entre as várias áreas do saber com o intuito de aumentar o círculo das 

perguntas e de não encerrar o processo de pesquisa, permitindo-nos: 

 

(...) sair dos muros da Academia para invadir a vida da cidade 

e a convidar para a mesma confraria acadêmica os menos 

iniciados, à humildade da escrita, à paciência da espera, à 

construção sólida não de uma pesquisa que em si se encerra, 

mas que promulga e acessa outros saberes, que aguça novos 

olhares, que desperta infinitas perguntas. (FAZENDA, 2010, 

p.5)38 

                                                           
38 Entrevista Publicada na edição Casa em Revista, ano 2, Edição Especial: Interdisciplinaridade. São Paulo: 

nov.2010. 
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           Esta tese destina-se a propor a entrada das histórias de vida nos cursos acadêmicos 

como uma contribuição para que o movimento interdisciplinar ocorra. 

              Como aqui já foi dito, o desejo de pesquisar a própria vida leva-nos à pergunta 

recorrente:  

                Quem sou eu? 

                 Essa pergunta leva-nos a próxima pergunta:               

                 Quem são eles?    

                  Uma vida poliniza a outra no desenho interdisciplinar. Olhar minha própria história 

me faz descobrir que é possível juntar nossas faces. Na escolarização, a criança, o jovem, o 

adulto ou o ancião podem ser vistos e percebidos se oportunizarmos momentos para que possam 

apresentar-se ao outro com tempo, trazendo registros pessoais, fotos, objetos ou textos em que 

narram sua vida.                    

               Sondagens do conhecimento proliferam-se nos espaços curriculares. Conhecer o que 

o aluno sabe, propor avanços e planos de acompanhamento representam a parte inicial de um 

trabalho pedagógico.   

               Proponho ir mais além, proponho sondar a vida, a história de vida, para que 

professores conheçam cada aluno e deem-se a conhecer a eles.   

  Há tantos programas de aprendizagem que ocorrem de forma desconectada à história 

pessoal e há tantos projetos de pesquisa em que nunca sabemos quem é o pesquisador ou mesmo 

o orientador. Faz-se necessário reverter essa ordem, encontrando um novo tempo e um novo 

espaço. 

                Josso (2010) fundamenta que a narrativa de vida na educação universitária enraíza e 

encadeia os processos de formação do pensamento, de formação pessoal e profissional, 

fortalecendo projetos e formatos de inserções sociais. Ainda autoriza o ser a responsabilizar-se 

como sujeito de sua profissionalidade em exercício: 

Independente da leitura que se fizer, o que mais desejo no esforço 

realizado é que se possa compreender que esta experiência de 

pesquisa é, ao mesmo tempo, uma experiência formadora no plano 

pessoal e profissional. Pois é em favor desse processo experiencial 

que se efetuam transformações existenciais e intelectuais que 
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renovam a relação com o meio ambiente humano e natural. (2010, 

p.19) 

A metodologia que se utiliza das histórias de vida como parte de programas de formação 

docente representa abertura de caminhos para refletirmos sobre trajetórias e continuidades 

desde a vida cotidiana à vida acadêmica. Professores em serviço podem ter espaços para 

repensarem sua formação seja diante de sua própria experiência de vida, seja na educação 

formal: 

A metodologia das histórias de vida é particularmente utilizada de 

forma interativa para descobrir, com os próprios interessados, as 

práticas vividas da formação permanente dos atores sociais 

envolvidos com polos formais e experienciais e que podem ser 

conjugados. (PINEAU, 2002, p.164)     

            De la Torre (2012) vai mais além quando aborda que as expressões das histórias de vida, 

nossas e de outras pessoas, podem ser conjugadas e direcionadas não só para a ancoragem da 

própria história no mundo, mas também para rememorarmos superações e a termos esperanças 

para superar momentos adversos, inspirando-nos mutuamente. 

Assim imagino todas essas histórias como borboletas e, ao fundo, o 

arco-íris depois da chuva. Elas trazem nostalgia, mas também ternura, 

admiração, desejo de emulsão e força para viver. Digo a mim mesmo: 

como a vida é bela quando a vivemos com esperança de crescer e de 

dar um pouco de nós aos outros. Isso representa encontrar a direção e 

o sentido do por que estou aqui. (2012, p.132) 

             O movimento parece realizar a tessitura de uma rede. O fio é nosso, o fio é de nossa 

vida e, ao ser trançado com outros fios das vidas das outras pessoas, vai formando essa rede 

interdisciplinar, um lugar onde muitas histórias de vida falam e ouvem, alinhavando-se num 

belo desenho.  

              Quando pronta e tecida, a rede acoberta a todos, pois ela é constituída de partilha 

solidária dos caminhos empreendidos e de disseminação e polinização das vidas entrelaçadas: 

 

A minha vida profissional é essencialmente marcada por um símbolo, 

símbolo essencial que surgiu há 20 anos e se tornou quase uma 

missão, minha razão do meu ser profissional: a Interdisciplinaridade. 
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Para falar dela, só uma coisa me satisfaria: novamente vivê-la, num 

outro tipo de prática praticando – em reconstituir o velho – o exercício 

novo que fosse capaz de imprimir nela a descoberta do inédito, do 

original para uma tese de livre-docência. (FAZENDA, 1989, p.152)39 

 

             Ao ler a citação de sua história com a Interdisciplinaridade, que Fazenda partilha 

conosco solidariamente, remeto-me à minha própria história percebendo-me num processo de 

formação acadêmica que me integra socialmente, com mais voz e com mais aceitação de minha 

trajetória e da trajetória do outro. 

 

Escrever o relato dos fatos será benéfico para a pessoa e para aqueles 

que a conheçam; será como o pólen que germinará em outras mentes 

e corações. Disseminar histórias de vida terá vários efeitos positivos, 

sendo alguns deles fortalecer a autoestima e satisfação de dever 

cumprido ao se ter consciência que não só se superou seu problema 

como também o transformou em benefício próprio e dos outros. (DE 

LA TORRE, 2012, p.179) 

 

          Confesso que, no início do processo, senti um certo ego por escrever a partir dos meus 

próprios livros escritos, depois tive receio de que a tese não tivesse a necessária profundidade 

acadêmica. 

           Quantas ilusões formadas pelo senso comum. Percebo agora que ler o que está fora é tão 

importante quanto ler o que está dentro e cruzar os conhecimentos oriundos dessas leituras, 

colocando-as a serviço do mundo, é verdadeiramente interdisciplinar... 

               Criar espaços para as Histórias de Vida como premissa para a entrada das atividades 

interdisciplinares no currículo de uma escola ou de uma universidade é criar centros de 

polinização da vida humana. 

 

 

                                                           
39  Ivani Fazenda escreveu sua tese de livre-docência a partir da sua trajetória pessoal diante da 

Interdisciplinaridade: Interdisciplinaridade – Um projeto em parceria. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 
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4.2    A tomada de consciência: um salto interdisciplinar 

 

           O ato de ler-me trouxe de volta as memórias de um tempo vivido e também as sensações 

que recuperam sentimentos e promovem percepções. Irmanada a eles fico mais sensível e, ao 

mesmo tempo, mais consciente. Sinto-me preenchida de minhas memórias,  de novos 

conhecimentos que chegam e aceito que há em mim também sentimentos contraditórios.  

        Por meio da ancoragem atenta e consciente de nossa história, reflito sobre a probabilidade 

de se chegar a um possível salto qualitativo a partir da tarefa maior que a interdisciplinaridade 

nos propõe: “permitir a emergência de contradições e o trabalho criterioso com polaridades”. 

(FAZENDA, 2008, p.156) 

            Esse movimento se instaura diante de um novo horizonte, o qual se vislumbra 

primeiramente a valorização da vida no mundo da educação, em detrimento das questões 

técnico-econômicas, que devem vir em seguida para oferecer suporte e condições estáveis e 

sustentáveis de desenvolvimento.  

         Prosseguir rumo a um horizonte em que a vida ocupa o palco principal implica o 

centramento de nossos recursos potenciais e, ao mesmo tempo, o conhecimento de nossas 

fragilidades – o que não nos impede de prosseguir, mas que exige o próprio sentir, o 

reconhecimento de possibilidades e limitações para melhores projeções.  

              Implica ainda uma tomada de consciência que transita constantemente entre o 

individual e o coletivo. É um saber sobre a vida e para a vida em suas nuances e seus mistérios, 

investigando-a com amorosidade e rigorosidade.  

                 Josso (2010, p.316-317) fala de uma progressão que se amplia e se aprofunda no 

campo de uma conscientização mais sensível, criando possíveis novas competências, tais como 

um desenvolvimento maior da capacidade de reflexão, integração de referenciais de 

pensamento e de ação até então ignorados ou desconhecidos e o desenvolvimento da percepção 

que capacita o ser para a observação e investigação subordinada à melhoria individual e 

coletiva. Em se tratando de formação, professores conscientizam-se de que é necessário criar 

não só espaços de experiências intelectuais, mas também existenciais, incluindo no circuito das 

aprendizagens a aprendizagem sobre si e sobre o outro.  
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É necessário aprender a sentir, pois só seremos sensíveis ao trabalho 

pedagógico se formos sensíveis à nossa própria história. Quando 

deixamos de controlar apenas racionalmente as coisas, os fatos, o 

tempo, acabamos por ganhar o tempo e o espaço. Outros movimentos 

ocorrem. (PINEAU, professor convidado para a aula da Prof.a Ivani 

Fazenda na PUCSP. Registro de 06/10/2011) 

 

Pineau (2000) desenvolve a prática das histórias como formação permanente para a 

possibilidade de produção de historicidade pessoal em que possa se combater o desperdício dos 

tempos de vida. Para o autor, “esta prática pode ser vista como um sincronizador pessoal, um 

marcador de tempo próprio”. 

Permitindo que os sujeitos recolham e deem forma a seus diferentes 

pedaços de vida, semeados e dispersos ao longo dos anos, tempos e 

contratempos, a história de vida faz com que construam um tempo 

próprio, que lhes dê uma consistência temporal específica, uma 

duração, uma história. (Pineau, 2000, p.193) 

 

            Na constituição de nossa história de vida, percebemos que há o tempo pessoal em que 

não só as continuidades ocorrem, mas as descontinuidades também. Há os tempos de vida, os 

contratempos na vida e, entre a tese e a antítese, emerge a possível síntese de melhor qualidade: 

os entretempos, em que histórias de vidas são conjugadas e novos acordes são feitos. 

            Nesse sentido, Pineau (2004), em consonância com Bachelard (1932), afirma que é 

preciso libertar o ser das correntes do tempo horizontal, de sucessões mecânicas e outorgadas a 

outrem, o que representa uma “cronoformação” em que “uma análise rítmica, que sabe unir os 

começos aos fins, pode ligar estes diferentes tempos e contratempos, usando acordes que vão 

além de toda a medida”. Para tanto, recomenda-se a dissociação do tempo particular do tempo 

dos outros, das coisas e da vida. Apropriar-se de si traz um movimento autossincrônico, em que 

o tempo linear deixa de estar no comando, momento em que “o tempo deixa de passar, ele 

jorra”. (PINEAU apud BACHELARD, 2004, p.225)    

        O desdobramento desse processo se dá em cada um de nós e entre nós, as competências se 

ampliam e possibilidades que não pensamos existir podem ocorrer.      



132 
 

  

          Nesse horizonte que desponta, ocorrem no caminho encontros inesperados, sintonias 

inimagináveis e coincidências inexplicáveis. Outros tempos são conjugados e novas 

experiências passam a ocorrer, ampliando nossa história: 

 

Jung, para perceber a coincidência de estados de fatos 

subjetivos e objetivos, já lançou o conceito de 

sincronicidade, Bachelard fala de superposição temporal. 

(...) Entre esses tempos plurais, alguns estão em 

descontinuidade – são contratempos – outros em 

continuidade, em um mesmo comprimento de onda, em 

sincronia. (PINEAU, 2008, p.157) 

 

           Diante de algumas coincidências, importa narrar a sucessão de alguns fatos inesperados 

que ocorreram ao longo da escrita desta tese. Nesta trajetória em que resgato memórias e 

sensações dos tempos de minha história e pesquiso sobre o tema, aprendendo de forma 

inexorável com tantos teóricos que percorreram os centros universitários e os espaços da própria 

vida, percebo que, enquanto escrevo, algo em paralelo começa a ocorrer. 

          Questiono-me, como explicar? Como narrar o fato de que, quando se pesquisa a si, 

enveredando por um aspecto de nossa vida que se deseja investigar, porque representa um 

sentido profundo e um compromisso maior, esse aspecto se expande, sai do casulo e não só voa 

pelo papel para ser delineado como texto extraído do pólen de nossas vivências, mas também 

se abre para o mundo e, num tempo não previsto, muito eventos passam a ocorrer? 

             Machado (1996)  também fala em suas memórias de uma “força estranha” que está 

nessa sensação difícil de descrever, mas que, quando ocorre, percebe e sente que está no 

caminho certo, participando “de alguma criação maior que se exerce também na natureza”: 

 

Sei que peguei o embalo e estou sintonizada com o que devo, 

quando começa a acontecer um fenômeno que Jung chamava 

de “sincronicidade” como se simultaneamente a criação no 

mundo lá fora e a que se exerce em meu mundo interno 

estivessem afinadas. Tento dar um exemplo. Surge no texto 

um problema que não consigo resolver. Paro e presto atenção 
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ao que me cerca. Leio o 

mundo. A resposta 

sempre vem, numa cena 

a que assisto, num 

pássaro que passa 

voando (Machado,1996, 

p.70) 

 

           Como explicar que parece que o tempo se abre, que o 

espaço se amplia, que pessoas surgem, que a vida fica mais 

preenchida de cor e que o salto interdisciplinar ocorre?  

           Creio que a explicação está nesta narrativa, desdobrada em 

três itens, escritos de próprio punho, como um testemunho de que, 

quando se pesquisa a vida, ela palpita com mais harmonia e vigor: 

 

4.2.1 Tomando pulso da história: mais livros 

 

             Pesquisar histórias de vida contribui para tirar a voz do 

outro sobre si, principalmente no que se refere a depreciações. 

Aprende-se a ver o caminho com muitas histórias para guardar e 

contar e a rememorar e reafirmar nossas singularidades, que vão 

muito além de qualquer padronização. Significa encontrar o 

melhor lugar para estar em si, onde está a nossa humanização, 

onde está o amor.  

           Caminhar por ela é buscar o ponto mais alto de si mesmo, 

sua melhor parte, para expandi-la, é encontrar o humor e o estar à 

vontade consigo, libertando o corpo de complexos, de pesos 

desnecessários, de vozes que ocupam o lugar de sua própria voz. 

Nesse momento, que é novo, passamos a nos ouvir e a nos orientar 

para rumos mais possíveis, mais felizes e com abertura de 

caminhos. 

“Seus cabelos parecem 

um cogumelo gigante! 

Imediatamente achou 

seus cabelos parecidos 

com um cogumelo e sentiu 

uma plaquinha afixar-se 

em seu cabelo. A menina 

percebeu que os 

pontinhos alegres dentro 

de seu coração e cheios de 

boas lembranças estavam 

escondidos atrás das 

plaquinhas. (...)                   

E quanto mais ela se 

alegrava, mais sentia um 

calor gostoso, até que de 

repente desprenderam-se 

todas as suas plaquinhas!  

A menina aprendeu a não 

acreditar em tudo o que 

diziam a seu respeito. 

Todos os seus pontinhos 

reacenderam como se 

fossem luzes de Natal. 

(CASADEI,  Bullying não é 

amor, 2011)

Figura 16 - Capa do livro 

Bullying não é amor 
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            Em quatro anos de doutorado, mais oito livros foram 

editados, totalizando mais de 30.000 livros vendidos. A 

experiência com a escrita se ampliou, percebi um movimento mais 

intimista com meus textos. Compreendi que os livros escritos para 

a criança e o jovem infantil destinam-se a ajudá-los com sua 

própria vida, porque partem de minhas próprias experiências 

vividas. 

            O livro Bullying não é amor narra a trajetória de uma 

menina que sofre bullying na escola e, a cada fala depreciativa de 

um coleguinha, ela vê afixar-se em seu corpo uma plaquinha com 

a fala, de tal modo que todos os seus pontinhos que marcam sua 

história ficam apagados. 

                  Esquecida de si, a menina aceita tudo o que dizem a 

seu respeito como se fosse a verdade absoluta, não conseguindo 

diferenciar o diálogo amigo para melhorar das falas perniciosas e 

descabidas, das projeções que os colegas, mal resolvidos, 

despejam sobre ela...  

                 Um livro dialoga com a criança para que ela aprenda a 

não aceitar o bullying e aprenda também a denunciá-lo. Contribui 

para que a criança ocupe o espaço de si,  de sua vida, colocando 

alegria na esquina dos seus pensamentos, na escola, na sociedade. 

               As ilustrações de Lisie de Lucca  apresentam não só uma 

grande parceria com a literatura e com a educação, mas também 

refletem uma amizade vivida em trajetórias que, com certeza, não 

contam no tempo cronológico,  pela identidade de propósitos. 

                 Outros livros sobre o tema foram escritos, formando  a  

Coleção Bullying não é brincadeira, com seis livros destinados à 

crianças pequenas.40  

                                                           
40 A coleção está no catálogo das editoras brasileiras para a Feira de Frankfurt, 2013, como 

a única coleção publicada na versão impressa e digital na Feira de Frankfurt, 2013. 

 

 

 

 

O Tomé é nosso amigo, 

nosso amigo tão 

querido, seu abraço é 

nosso abrigo, vamos 

sempre estar contigo! 

 (CASADEI, Quando 

Tomé engordou.  2010,  

Livro Digital lançado em 

2013) 

Figura 17 – Capa do livro 

Quando Tomé Engordou 
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             O ilustrador dessa coleção, Ricardo Girotto, que indicou 

meu nome para meu primeiro livro impresso, tornou-se um grande 

amigo e parceiro em projetos que buscam resgatar a alegria das 

crianças por meio da literatura infantil. 

             Uma mão escreve, outra ilustra e a comunhão ocorre. A 

escrita vai sendo tecida de modo sofisticado e, ao terminar de tecê-

la, o desenho vai surgindo, encadeado. A partir da leitura que se 

fez, as cores vão sendo escolhidas, e a página vai sendo 

descortinada. É um contínuo brincar, como o livro escrito com a 

Dra. Emília Cipriano: Vamos Brincar? 

         O livro escrito e ilustrado é a evolução da ação das nossas 

duas mãos. É a perfeita parceria, a conjugação dos dons. A meu 

ver, é o trabalho mais elevado da poesia feita da união de mãos 

dedicadas à escrita às mãos dedicadas à pintura. Uma pessoa 

começa, a outra continua num mesmo espaço de uma página. 

           É algo que se faz conjuntamente e, ao mesmo tempo, de 

modo solitário, porém conectado no plano das ideias e inspirações 

que se sobrepõem fazendo nascer uma história para chegar aos 

olhos e ao entendimento de uma criança, de um jovem, de uma 

família, de um professor. 

              Reconheço aqui que foi com a escrita destinada às 

crianças que aprendi a trabalhar em parceria seja escrevendo com 

amigos, seja tendo meus textos ilustrados. 

               Observo quantas percepções vou tendo e a sensação 

amorosa que assola meu ser. Sensação de gratidão a todos os 

ilustradores que estiveram comigo e que magicamente, ao longo 

desta tese, ajudaram a fazer nascer oito livros ilustrados. 

            Fazenda (2007) reconhece, ao revisitar suas obras, o 

valioso exercício do trabalho em parceria, afirmando que “é 

necessário uma leitura do eu para uma leitura do nós”, momento 

em que sentimos uma maior amplitude:  

Vamos Brincar? 

- Eu tenho carrinhos 

pequenos. 

 

- Eu gosto mesmo é de 

bicicleta. 

 

Eu gosto de ler livros 

numa boa biblioteca. 

 

- Qual história você quer 

contar? 

 

Vamos brincar?  

 

- De que? 

 

- Do que   toda a nossa  

imaginação mandar! 

 

-Somos livres   para 

sonhar! 

 

- Temos o direito de 

brincar! 

 

(Cipriano & Casadei, In: 

Vamos Brincar?). 

Figura 18 - Capa do Livro 

Vamos Brincar? 
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Em outras palavras: só ao 

estabelecer o diálogo 

específico com nossas 

obras nos foi possível 

perceber o traço forte, 

inesquecível e 

inesgotável que sempre 

formamos: o trabalho em 

parceria.  (2007, p.109) 

              Nesse movimento de tese e de vida, percebo também, 

pela releitura dos meus livros e processos de criação, que saio de 

um movimento isolado para uma leitura mais ampla. Meus 

personagens vão amadurecendo, fazem novas amizades, propõem 

melhorias para contribuir com o mundo. 

               Tudo isso me representa, minha voz passa a ser a voz 

conjunta de todos os personagens que buscam ajudar as crianças 

e jovens a desenvolver a alegria de viver, a solidariedade social e 

ambiental, entrelaçadas por suas histórias de vida. 

               O oitavo livro publicado nesse percurso. A obra 

Desenvolvimento Humano, e eu com isso? 41 nasceu durante as 

aulas do curso de doutorado da PUCSP, quando conheci Katia G. 

Mori, hoje Doutora em Educação: Currículo PUCSP 

        Juntas, pensamos num livro em que um grupo de crianças, 

auxiliadas por um filósofo e uma consultora em desenvolvimento 

humano, descobrem que há um chamado para nos importarmos 

com a humanidade, com o planeta e para agirmos em prol do bem 

comum, o que pode se dar das formas mais simples até os grandes 

feitos em prol da coletividade.     

             

                                                           
41 O livro faz parte da Coleção tá sabendo? SP: Cortez Editora. Coordenação Mario S. 
Cortella e Silmara Rascalha Casadei, 2011. 

Beatriz, alegre e grata por 

ter sido ajudada por seus 

amigos, assim declarou:                                

- Eu só posso dizer que 

vocês são muito importantes 

na minha vida.  Um dia se 

escrever minha biografia, 

dedicarei um capítulo a  

vocês. Tempos depois:                                                   

-Amigos da Escola Cecília 

Meireles, estamos aqui na 

rádio para ouvir algumas 

palavras da consultora 

Rosa, que foi parte 

integrante da elaboração 

dos projetos que temos hoje 

na Escola como o Projeto 

Voluntários do Parque: 

Monitores do Saber e o 

Projeto Comunic-ação, que 

traz notícias no  blog e em 

nossa rádio. Rosa, obrigada 

por partilhar seu 

conhecimento. (MORI& 

CASADEI Desenvolvimento 

Humano? E eu com isso? 2012) 

Figura 19 – Capa do livro 

Desenvolvimento Humano? E 

eu com isso? 
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 4.2.2   Tomando pulso da própria história: outra escola  

 

        Outro evento coincidente ocorreu ao longo desta tese e se deu por uma indicação de uma 

colega do doutorado ao Colégio Visconde de Porto Seguro. Após um longo processo seletivo,  

também eu precisei tomar a decisão difícil que seria a de mudar-me para uma escola em outra 

cidade da qual eu morava e desapegar-me  dos 12 anos dedicados como Diretora Geral de 

Ensino da Unidade Jardim. A opção em aceitar envolveu o desafio de formar professores e 

trabalhar com três currículos: o currículo regular, o currículo destinado aos alunos da Escola da 

Comunidade e o Currículo Bilíngue. O aceite se deu com muitas lágrimas de saudades: dos 

professores com quem tanto tempo trabalhei, dos alunos e seus pais, dos funcionários da escola 

e dos mantenedores da instituição. A mistura de gratidão, saudade e desapego foram 

absolutamente necessárias para aprender a prosseguir. 

               O Colégio Visconde de Porto Seguro, de origem alemã, conta com três unidades, 

Morumbi, Panamby e Valinhos,  9.700 alunos da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Entre eles, 1600 alunos bolsistas da 

Escola da Comunidade de Paraisópolis e Vila Andrade, 1300 alunos que participam do currículo 

bilíngue português-alemão. São 700 professores e mais de 1000 funcionários administrativos. 

                Entre tantas possibilidades vividas e aprendidas nessa grande instituição, ressalto para 

esta tese um projeto desenvolvido na Escola da Comunidade, uma das frentes de atividades do 

Colégio.                 

               Uma  das ações colocadas e discutidas por todas as unidades foi a necessidade de 

ampliarmos o repertório de leitura das crianças e jovens. Apesar das bibliotecas muito bem 

montadas nas três unidades, das bibliotecas de sala para rodízio dos livros, observamos que era 

necessário pensarmos em um currículo de leitura, desde as crianças pequenas até os pré-

vestibulandos, apresentando aos alunos obras e autores.       

              No mesmo ano, em 2012, a pesquisa Retratos de Leitura do Brasil42  apresentava  

alguns dados e apontamentos que chamavam a nossa atenção: 

 Foram consideradas as pessoas de 5 a 75 anos e que haviam lido um livro nos últimos 

três meses. 

                                                           
42 3ª Edição Retratos da Leitura no Brasil. SP: Instituto Pró-livro, 2012. 
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 O Brasileiro lê em média 4,1 livros ao ano. Destes apenas 2,1 até o final. A média dos 

países considerados leitores é de 10 livros ao ano. 

 Na preferência de livros dos leitores brasileiros, a Bíblia está em 1º lugar. Os livros 

paradidáticos em 2º lugar. Os livros religiosos em 3º lugar. Os romances em 4º lugar e 

em 5º lugar os livros infantojuvenis. 

 Apenas 50% das pessoas entrevistadas foram consideradas leitoras, ou seja, pela 

estimativa 88,6 milhões de brasileiros em idade leitora nada liam. 

 75% dos brasileiros nunca frequentou uma biblioteca. 

              Continuávamos a questionar o fato de que os alunos podiam escolher suas leituras na 

escola, e isso era uma prova do desenvolvimento da autonomia, entretanto era também 

importante termos uma lista de livros indicados aos alunos para que todos pudessem conhecer 

importantes autores e obras da literatura mundial. 

               O Projeto Biblioteca Pessoal foi organizado com o objetivo de promover a leitura e a 

formação de um acervo de obras essenciais na casa de cada um dos 10.000 alunos do Colégio 

Visconde de Porto Seguro. Propusemos a inauguração de 10.000 bibliotecas nas casas dos 

alunos.  

              Lançada em setembro de 2013, a ideia foi a de indicarmos um livro por mês para ser 

lido e discutido em sala de aula. O Programa incluía leituras não só em português, mas também 

em outros idiomas desenvolvidos no Colégio: alemão, inglês e espanhol, o que promoveria a 

proficiência leitora, além da oralidade e ampliação da cultura geral.   

             Ano a ano, as obras adquiridas pelas famílias e trabalhadas em sala de aula com os 

professores formariam a Biblioteca Pessoal, compondo, do ponto de vista pedagógico, um 

currículo de leitura. Um aluno que fosse matriculado aos dois anos na escola e prosseguisse até 

os 17 anos, ao término do Ensino Médio, teria em sua biblioteca pessoal 140 livros lidos, além 

de todos os demais que escolheria para ler... 

             O programa cresceu e agregou propostas sugeridas pelos alunos representantes de suas 

classes, como a criação de clubes de leitura, escrita de cartas aos amigos de outros lugares 

contando sobre o livro lido, criação de uma página no facebook com comentários sobre os livros 

indicados, contação de histórias para crianças e idosos e ajuda para a montagem de bibliotecas 

nas casas de outras pessoas.  
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           Na Escola da Comunidade, algum tempo depois, começamos a pensar como inaugurar 

1600 bibliotecas nas casas de nossas crianças mais carentes oriundas das Comunidades de 

Paraisópolis e Vila Andrade. No início, pensamos em construir estantes de madeira, a partir de 

sobras de material para oferecer aos alunos. Depois, conseguimos doações de livros de 

instituições filantrópicas e negociamos com as editoras a doação de livros indicados. 

           Numa reunião entre professores, decidimos organizar a inauguração das pequenas 

bibliotecas. A ideia deles foi trabalhar com caixas de papelão para cada aluno decorá-las para 

formar uma estante. Mais além, iríamos convidar os pais das crianças menores para que 

estivessem conosco nesse momento. Cada caixa receberia o nome do aluno. Em vez de termos 

o nome de Biblioteca Monteiro Lobato, por exemplo, cada caixa-estante viraria a Biblioteca da 

Amanda, Biblioteca do João, do Lucas... 

            O evento tornou-se uma grande festa. Bibliotecas e bibliotecas foram sendo inauguradas 

nas casas das crianças, dos jovens, dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Quando 

abríamos uma sala em que estavam pais e alunos decorando suas pequeninas bibliotecas, uma 

ternura imensa invadia meu ser. O envolvimento das diretoras da Escola da Comunidade, a 

participação das professoras, das famílias, dos alunos promoviam um movimento altamente 

interdisciplinar, tecido a partir da necessidade de termos uma pequena biblioteca nas casas dos 

alunos numa ampla proposta de intervenção social. 

Figura 20 - Registro da Escola da Comunidade  
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           Em meu coração, todos os meus personagens estavam felizes e festejam os 1600 

pontinhos culturais e iluminados nas casas e barracos de Paraisópolis e Vila Andrade.  

 

Numa sala de aula interdisciplinar todos se percebem e se tornam 

parceiros de produção de um conhecimento para uma escola melhor, 

produtora de homens mais felizes. Sai a obrigação, entra a satisfação, 

a arrogância é trocada pela humildade, a solidão pela cooperação, a 

especialização pela generalidade, o grupo homogêneo pelo 

heterogêneo, a reprodução pelo questionamento do conhecimento. 

(FAZENDA, 2007, p.82) 

 

            Uma professora em especial agendou, com uma mãe e o motorista da escola, uma ida, 

ao término do dia, para ver ao menos uma inauguração da biblioteca na casa de uma das 

crianças. Tive a oportunidade de chegar bem no momento da ida à casa da aluna e fomos juntos. 

Foi uma das experiências mais emocionantes. O fato de estarmos lá, junto à criança, que ao 

chegar correu para o quarto para colocá-la ao lado da sua bonequinha preferida, resgatou 

significados e sentidos para o nosso trabalho como educadores. 

Registro de Atividade: ida à Casa de uma aluna na Comunidade de Vila Andrade, para inaugurar 

sua Biblioteca. 

 

Numa sala de aula interdisciplinar há ritual de encontro – no início, 

no meio, no fim. Em nosso exercício de sala de aula interdisciplinar, 

o importante tem sido verificar que a razão não é apenas capacidade 

de pensar, mas a forma de produzir pensamento sistemático mais 

elaborado, e que o caminho que vimos perseguindo é o de pensar o 

objeto de aprendizado utilizando todo o conhecimento seja concreto, 

seja abstrato. (FAZENDA, 2007, p.83) 

 

               Uma caravana de professores, alunos e as diretoras da Escola da Comunidade tiveram 

a oportunidade de trazerem o seu depoimento à aula de nosso grupo43. 

                                                           
43 Registro de aula de 04/05/2014 no curso de Pós-Graduação, nível Doutorado, disciplina de 
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               Professores do Colégio, doutores e doutorandos viveram 

uma experiência de inestimável valor quando um aluno do EJA 

dialoga com a pós-doutora Professora Ivani Fazenda: 

Às vezes a gente desacredita no 

ser humano, mas, após assistir 

essa aula na PUC, eu voltei a ter 

esperanças, eu vi sinceridade nos 

doutores. (José, 60 anos, CVPS – 

EJA  Ciclo I, 2014) 

 

A ideia é de propagação. Uma 

ideia que nasce, germina e vai para 

o mundo. (Ivani Fazenda – 04/05, 

ao se referir ao projeto Biblioteca 

Pessoal na Casa dos Alunos da 

Escola da Comunidade) 

        

            A proposta inspira a todos nós e, neste momento, ao lado 

da minha página de inspirações, um professor pula e adentra nela, 

compondo uma esplêndida poesia e co-criando o Projeto 

Biblioteca Pessoal.  

            Mais além, esse professor também descobre-se escritor de 

livros infantis, lançando a obra: “Uma história feita de Sol”. 44 

 

Figura 21 - Professor Marcelo Donatti 

 

                                                           
 Interdisciplinaridade – Prof.a Dra. Ivani Fazenda – PUCSP. 

 
44 Donatti, M. Uma história feita de sol. Ilustrações: Ricardo Girotto. SP: Editora Caramujo, 2013. 

Caso você não saiba 

uma biblioteca é a casa do 

tempo, eternidade que escapa 

dos livros feito vento. 

Caso você ainda não saiba, 

uma biblioteca é a morada dos 

templos, altar por onde passam 

os caminhos e os descaminhos 

do pensamento. 

Casa feita de papel e tinta, 

aquece os olhos e calores 

escondidos em confusos 

sentimentos. 

Das paredes de uma biblioteca 

escapam prateleiras de 

abraços, 

Enciclopédias de afeto e 

coleções de amigos para todo 

momento. 

Medir uma biblioteca com 

centímetros ou metros de 

comprimento não tem o menor 

cabimento, uma biblioteca tem 

sempre o tamanho de um 

contentamento.  

Caso você não tenha percebido, 

lá a bíblia de Jesus encontra as 

batalhas de Napoleão do raiar 

do dia ao firmamento. 

Biblioteca é filosofia sem 

nenhuma economia.  

Astrologia matemática 

aplicada a uma culinária que só 

faz fermento. 

Biblioteca é uma floresta de 

recordações e esquecimento. 

É mais do que um caso de amor. 

É um relacionamento. Sentado, 

de pé, andando ou parado, você 

recebe beijos e beijos de amor 

em capítulos. 

Ah, tem colo de mãe, viagem 

espacial, índios, fantasmas e 

maravilhamento. 

Tem amizade de graça e todo 

tipo de barulho do mundo em 

um silêncio de convento.  

Uma biblioteca é tudo isso e 

muito mais. Só que nem tudo eu 

conto, só que nem tudo eu tento, 

porque de tudo o que eu disse e 

não disse uma verdade é mais 

do que todo o meu confesso 

devotamento. 
Caso você não saiba, uma 

biblioteca é nada sem você lá 

dentro. 

(Poema Biblioteca: Professor 

Marcelo Donatti –    Colégio 

Visconde de Porto 

Seguro/2013) 
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           Já não sou mais escritora ou diretora, sou uma simples parte que abre portas para alguém 

entrar, oferece sua experiência e contribui com o todo, acolhendo pessoas e possibilidades no 

livro da minha vida. 

          Sou impactada pelo evento, vejo junto aos olhos do professor o mesmo maravilhamento. 

           Os alunos da Escola da Comunidade e do EJA contam-nos que muitos livros são 

emprestados para os vizinhos. O aluno mais idoso de nossas turmas brinda-nos com um poema 

de cordel: 

 

A Biblioteca Pessoas 

É pura criatividade 

A criança leva o livro 

Cheio de felicidade 

Com muito amor e carinho 

Lê com o filho do vizinho 

E educa a comunidade. 
(José de Oliveira – 60 anos. 

Turma de 2013/EJA Colégio 

Visconde de Porto Seguro) 

 

            Há uma biblioteca de memórias que ficou viva em todos nós naquele dia. De um lado 

ou de outro de minha própria história, as vozes de professores e alunos ecoavam por todos os 

cantos.  

            Aprendo a ficar em silêncio para que emerjam as vozes dos alunos e dos professores  e 

para que a  escrita seja estendida que outras mãos possam escrever, expressando o sentimento 

de um ser humano: 

 

Quando eu era analfabeto, me via num mar 

escuro, à deriva e sem nenhuma esperança 

no futuro, mas antes que fosse tarde, achei 

um Porto Seguro. (Paulo Nascimento de 

Iguatu/turmas de 2013 do EJA) 
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Figura 22 – Logo do Projeto 

            O logo do projeto, elaborado na Alemanha, foi solicitado pelo Diretor Mathias 

Holtmann. Ele representa a importância da leitura e foi composta por um artista alemão.  O 

leitor tem suas ideias pessoais e conhecimentos. Quando um livro passa por ele, novos 

conhecimentos são aprendidos, possibilitando o florescimento de novas ideias. 

       

4.2.3 Tomando pulso da própria história: um novo sentido? 

 

   Nesta jornada de aprendizagem interdisciplinar em que participam memórias, teorias 

e sentidos, fui convidada, nos últimos meses de escrita desta tese, para participar de uma 

homenagem a autores da literatura infantil com livros dedicados à temática da cultura da paz 

para receber a Outorga do Colar de Centenário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

(IHGSP). Entre os autores selecionados, estavam Fanny Abramovick, Pedro Bandeira, Nelli 

Guiguer e Alda Monteiro.  

O IHGSP é a única instituição pertencente ao governo que pode homenagear 

oficialmente cidadãos que por suas obras ou atos prestaram serviços relevantes ao estado. O 

homenageado passa a fazer parte da memória do estado. 

A Presidente do Instituto, Acadêmica Dra. Nelly Candeias, em seu pronunciamento, 

declarou que um dos objetivos do Instituto é o de criar um Conselho de Paz, inspirado a partir 

de um documento orientador das Nações Unidas, redigido por pessoas que receberam o Prêmio 
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Nobel da Paz, para que em todo o mundo ocorressem Conselhos da Paz com iniciativas em prol 

dos povos do mundo. 

Declarou ainda que o IHGSP reconhecia pública e oficialmente que o conjunto das obras 

dos autores que ali estavam traziam possibilidades de paz e que seriam lidos trechos dos livros 

que originaram a escolha de nossos nomes. 

 Quando o vice-presidente do Instituto começou a ler o trecho do livro Eu falo sim45, 

que conta a história de uma criança com necessidades especiais, um rio de lágrimas desaguou 

no mar.  

Revivi os momentos na escola com Tomaz. As dificuldades iniciais de adaptação do 

aluno, do seu grupo e as nossas dificuldades como educadores. A presença da mãe, a 

contratação, indicada pela consultora de nossa escola, Dra. Emilia Cipriano, de uma especialista 

em inclusão: Dra. Vera Bailão, a formação dos professores, conflitos e a elaboração de um 

verdadeiro projeto de inclusão.  

A inspiração para escrever o livro surgiu quando vi a mãe chegando com algumas 

lembrancinhas de aniversário feitas em madeira com o desenho de personagens referentes ao 

único programa de TV que chamava atenção de Tomaz. A mãe pintava tarde da noite, pois o 

filho exigia dedicação em tempo integral. Quando soube que a mãe era artista plástica e que 

raramente conseguia se dedicar à pintura, convidei-a para ilustrar o livro, o que muito a 

motivou. 

O objetivo da pequena narrativa foi o de ajudar as crianças a compreenderem que, 

mesmo havendo outras crianças no mundo que se comunicam de formas diferentes, existem 

caminhos para encontros entre elas, com estabelecimento de algum tipo de diálogo fraterno. 

Tomaz, sem dizer uma palavra, voltava como um personagem ainda mais real, 

ensinando-me, fazendo-me perceber e compreender a importância de todas as histórias de vida 

e que elas não devem ser esquecidas ou abolidas no tempo.  

                                                           
45 CASADEI, Silmara. Bailão Vera (consultoria técnica). Eu falo sim. SP: Escrituras Editora, 2010. 
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Meu sincero desejo é conclamar escolas e autores da 

literatura para que destinem um pouco de seu tempo para 

promoverem as narrativas e as escritas de vidas.  

           Receber aquele colar significou para mim a profunda 

compreensão responsável de que as histórias de vidas existem 

para serem vividas e narradas, ouvidas e respeitadas não só como 

exemplo de superação, mas como respeito por sua diferenciação. 

           Vislumbrei ainda a possibilidade de contribuir com o  

Conselho de Paz... 

 

4.3    Algumas perspectivas  

Vou descobrindo que o sentido da minha escrita é traduzir 

o momento inspirador e interdisciplinar que me toca e faz nascer 

um texto.          

     Vou pela tese dialogando com meus personagens, com 

alguns autores, com minha prática escolar, reconhecendo que 

sempre tive minha atenção voltada para as  histórias das pessoas 

e dos fatos. No percurso, relembro não só as ideias que geraram 

os livros, mas pessoas queridas de minha vida, familiares, 

professores, amigos que por uma via ou outra me ajudaram a 

manter a chama de escrever e de ser professora. 

                 Descubro que os caminhos da escritora sempre 

aconteceram na estrada de uma escola. As coincidências 

envolveram autores, colegas ilustradores, que eram, na sua 

maioria, docentes. Percebo que, em toda a minha trajetória 

literária, as histórias contadas e narradas traziam marcas do meu 

ser docente e das inspirações vindas de um lugar mais elevado e 

poético. A minha escrita foi-se delineando como que 

metamorfoseando essas situações. 

 

(...) Aos poucos, nós de sua 

turma, fomos percebendo 

que ele não falava como a 

gente e não fazia suas 

atividades do nosso jeito.  

A professora nos contou que 

seu nome era Tomás. (...) 

 

 Ah! Mas Tomás gostava 

mesmo era de liberdade: 

vento, ventiladores, eram 

suas paixões. Ele mexia 

rapidamente suas mãozinhas 

como se elas fossem asas. 

Será que Tomás era um 

anjo! 

 

(...)   

 

Vamos fazer um livrinho que 

explique a linguagem do 

Tomás? – perguntou um 

amigo. O que podemos 

colocar nesse livro? –

perguntou a professora? 

(...) Tempos depois, o 

livrinho estava pronto! 

 O título?      

  -Eu falo sim a linguagem 

do amor.  

 

(CASADEI; BAILÃO. Eu 

falo sim,  2010) 

 

 

 
Figura 23 – Capa do livro Eu 

falo sim 
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            Em minha trajetória, não aprendi a fazer literatura como experiência de uma educação 

formal por meio de cursos especiais de aprimoramento da escrita; a minha educação formal se 

deu pelo viés da educação e da carreira docente.  

          Talvez seja por isso que meus textos sejam mais educativos, pois tratam de educação 

ambiental, educação para a paz, convivência cidadã, inclusão, bullying, incentivo à leitura.  

             Ao olhar a minha formação formal, que se deu pela carreira docente, e a experiencial, 

que se deu pela elaboração de livros, sinto em mim essa conjugação: minhas obras são 

consideradas literárias, mas muito indicadas para utilização dos professores nas escolas.  

           As pessoas foram chegando, possibilidades foram desfiadas, entre as quais algumas 

registrei em livros, outros na memória das escolas em que atuei.  

            Estabelecer o diálogo específico com meus escritos e com minha prática docente, diante 

de um olhar interdisciplinar, ajudou-me também a perceber que minha atitude, minha marca 

pessoal, é a de transitar pelos tempos buscando o melhor néctar dos momentos vividos para 

transpô-los e dinamizá-los em outros espaços, outros jardins, outros portos, outras cidades, 

outros países, em vários tempos. 

           O andar de acontecimentos que ocorreram durante a escrita, descritos nestes três itens 

nesta tese, faz-me crer que há um salto interdisciplinar quando verdadeiramente dialogamos 

conosco, quando temos uma atitude de abertura com o outro, além de dialogarmos 

profundamente com as teorias que nos subsidiam. 

          Esses diálogos provocaram conscientizações internas e eventos, por meio dos quais foi 

possível verificar minha própria evolução possibilitando ainda uma análise das ocorrências de  

minhas  ações e interações com o mundo.  

Os estudos e reflexões me conduziram a propor que as academias levem em 

consideração a história de vida de sua comunidade como premissa da interdisciplinaridade. 

           Parte-se de uma narrativa, de um testemunho, mas seu percurso gera eventos que se 

transformam num convite para que todos possam experimentar a pesquisa sobre si, sugerindo 

o levantamento de um aspecto que se deseja investigar, adentrando nele e, ao mesmo tempo, 

buscando referências teóricas que possam ajudar-nos a refletir sobre o processo, que possam 

aprimorar e nos ensinar para a continuidade de nossas experiências.  
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Pesquisar seus próprios escritos, rever registros, catalogá-los, buscando indícios da 

própria vida é torna-la viva, acesa, pois se desenvolve um processo consciente de tomar posse 

de si e de estar no mundo.   

Entre o tempo vivido, o tempo que se vive e o que se aproxima, é preciso termos espaços 

temporais para que cada um de nós tenha a chance de falar sobre as próprias experiências para 

observarmos o que então passa a ocorrer. 

É preciso encontrar no tempo a própria brecha. Brecha é a 

centelha de luz que aparece no sujeito e a partir de si ilumina 

o objeto de cores diferentes. (Registro de Aula de Ivani 

Fazenda, 22/04/09 na PUCSP)           

               Quem sabe se adentrarmos pela brecha não encontraremos uma Primavera 

Interdisciplinar – onde florescem e se intercruzam a vida de todos nós? 
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REFLEXÕES FINAIS 

CONSTITUINDO ILHAS DE PAZ: 

A PRIMAVERA INTERDISCIPLINAR 

Avec!  

(Gaston Pineau) 
 

Tempo e vida: tem jeito 

 
 

           Narrar a vida sob a ótica de uma pesquisa acadêmica implica permitir que emerjam 

nossas interioridades para observamos e refletirmos nossas próprias expressões e vertentes, 

muitas vezes paradoxais, buscando dar significados ao presente e sentidos para a continuidade 

da trajetória. 

          Implica buscar nas teorias e propostas, nas salas de aula ou no mundo, nas vivências 

mentais ou corporais, nas experiências percebidas e sentidas em solidão ou em grupo, nas 

leituras de livros ou dos quadros de arte, nos eventos da natureza ou nos olhos das pessoas, nas 

memórias e no dia a dia, situações que promoverão outros gêneros de aprendizagem que se 

desdobram em novos eventos.  

             Implica em utilizar a metáfora da interdisciplinaridade, em que não olhamos na mesma 

direção e sim, olhamos uns aos outros. No encontro de olhares, conquistamos o tempo eterno: 

...Talvez em uma breve fusão de olhares, podemos olhar a 

humanidade toda! Estes instantes de transcendência são 

iluminados, são fagulhas, formam ilhas de paz, que 

acontecem na vida das pessoas e podem remetê-las para a 

paz mundial.46  

            Novas formas de aprender sobre o mundo e sobre si podem gerar novos conhecimentos 

e podem destinar-se à constituição de novos tempos e espaços de bem-viver. 

                                                           
46 Registros de aula de Ivani Fazenda. Elaborada em 03/09/99 pelo orientando Wagner Tufano. 
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         Nessa proposição, a Universidade passa a ser um espaço não só de experiências 

intelectuais, mas também de experiências existenciais estabelecendo relações mais vivas e 

experiências mais orgânicas. (JOSSO, 2010, p.317) 

              De La Torre (2012, p.170-172) defende uma “estratégia de interação comunitária não 

apenas como construção de conhecimento, mas também como veículo de conscientização”. Ao 

escreverem sua história, colocando para fora suas angústias, falta de sentido e ajuda na 

superação de momentos difíceis da vida, podem beneficiar muitas pessoas. Esse movimento 

gera um novo sentido: “o de criar uma comunidade científica consciente para o 

desenvolvimento humano e social”. 

         Para Gusdorf (1991), o desenvolvimento de histórias de vida é processo muito amplo e 

conecta diversos elementos de vida com ressonâncias entre os momentos retrospectivos e os 

prospectivos.  

         Para o autor, o importante não é a ordem linear, muito menos as referências históricas, 

geográficas ou econômicas com que se relacionam os fatos e sim que haja a conjugação dos 

tempos em que se vislumbre a essência do indivíduo e demonstre  a interpretação que faz do 

seu processo: 

O tempo da autobiografia não é um tempo geometricamente contínuo e nem 

homogêneo. Seu futuro desafia a geometria e a necessidade, aceita a lei do 

improvável e dos gratuitos, as coincidências inesperadas, as negações e os 

retrocessos; ele desenha arabescos, desafiando o eixo principal da linha do 

tempo em torno do foco ontológico do ser pessoal, e de como ele se aproxima 

ou afasta os dias. (Gusdorf, 1991, p. 477) 

 

 

           Fazenda, finalmente, acredita que potencializar o ser a partir de sua história abre 

inclusive um novo tempo no qual seremos realfabetizados para que emerjam novas arquiteturas 

do ser. 

Acreditamos que nossa força estará na Parceria, onde poderemos criar 

novos perfis de cientistas, desenvolver novas inteligências, abrir a 

Razão. (FAZENDA, 2008, p.15) 

               Olhar a própria história me faz descobrir que é possível juntar nossas faces. Na 

escolarização, a criança, o jovem, o adulto ou o ancião podem ser vistos e percebidos se 

oportunizarmos momentos destinados para que possam apresentar-se ao outro. 

 E das perguntas: Quem sou eu? Quem são eles?  
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           Vem a pergunta principal: Quem somos nós? 

            Para onde estamos indo? 

            Será que nossa geração propiciará estudos e tempos 

destinados à cura da AIDS, do câncer e de moléstias que assolam 

o planeta? Comporão novas músicas? Descobriremos a resolução 

para o aquecimento global? Traremos novas viabilidades para a 

paz? Compreenderemos novos fenômenos? Pintaremos novos 

quadros ou escreveremos novos poemas?  

            Aprenderemos a utilizar melhor o tempo no compromisso 

de desenvolver todas as faces necessárias da própria 

personalidade? Amaremos mais, teremos mais alegria, seremos 

mais saudáveis mentalmente, emocionalmente e fisicamente? 

            Retomo a importância de se incluir história de vida em 

teses, dissertações, monografias, teses de pós-doutoramento e em 

toda a educação básica como retorno às nossas origens, às nossas 

raízes históricas, como possiblidade de observação profunda de 

nossas necessidades e potencialidades que poderão ser 

viabilizadas. Histórias de vida nas Academias propiciam-nos o  

encontro da vida e não o seu isolamento.  

            Pineau (2002) utiliza o termo francês avec – grifo meu,  

que em português traduz-se: “com”. Para o pesquisador francês,  

histórias de vida inseridas nas teses fazem com que o pesquisador 

consiga ter a saída do “eu” (moi) para o  outro:  “com” (avec),47 

em que ocorre a conjugação de olhares, de experiências e 

formação. 

            Retomo, nessas reflexões finais, Leão 48  (2012), ao 

escrever, quatro séculos depois, a introdução de Confissões, de 

                                                           
47 Registro de aula no curso de Pós Graduação – Doutorado em Currículo PUCSP.  

Linha de Pesquisa: Interdisciplinaridade. Participação do Prof. Dr. Gaston Pineau –  

convidado por Dra. Ivani Fazenda em maio/2012. 

 
48 AGOSTINHO, Santo. Confissões, 2012.  

E o que recomendariam 

os amigos filósofos para 

esse mergulho? “Em cada 

percurso, um novo 

movimento”, diria 

Heráclito que nos 

aconselha a olhar tudo 

como quem olha um rio 

que sempre muda suas 

águas. Talvez Aristóteles 

nos alertasse: “Olhem 

tudo com assombro!” E 

Platão nos avisaria: 

“tudo é apenas um reflexo 

de um mundo perfeito, 

ainda melhor e mais 

verdadeiro”. “Conheça a 

ti mesmo”, falaria 

Sócrates. E Pitágoras 

apenas nos sorriria e 

finalizaria: “O que 

importa mesmo é sermos 

Amigos da Sabedoria. 

(CORTELLA; CASADEI 

Porquê? Porque... Os 

porquês... 2013)      

     

  Figura 24 – Capa do 

livro Os Porquês 
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Santo Agostinho, interpretando-a como uma busca da própria verdade, uma “caminhada que 

não acontece somente dentro do homem, mas também diante dos homens”.  

            Acrescento ainda que a ação decorrente do exercício do movimento das histórias de vida 

se dá entre os homens, interdisciplinarmente.  E esse é um processo de fluxo libertador, pois 

revela-nos. 

              Leão (2012) ainda nos elucida que estender essa possibilidade ao outro, estimulá-lo a 

dizer sua palavra, compreender o outro e sua história, só é possível quando amamos, acolhemos 

e o ouvimos, de tal modo que sustentemos o seu empenho para a busca da verdade que liberta, 

considerando que o homem livre é aquele que conquistou a própria humanização. 

         O processo envolve o ir em si, o saber sobre si e o acolher o outro para ajudá-lo a saber 

sobre si. Envolve o desapego para que consigamos ficar a sós com a nossa própria verdade e 

com espírito de abertura para que o outro também possa se revelar. 

 

Esta imersão e este mergulho constituem o desafio histórico 

do homem de amanhã empenhado com os recursos de ontem 

em novas tentativas de realizar o hoje (...). A questão 

decisiva é se estamos ou não dispostos o suficiente, se somos 

ou não desprendidos o bastante para assumi-lo e praticá-lo 

em atitudes e atos. (LEÃO, 2012, p.21) 

 

           Será que estamos prontos para uma nova travessia dentro e fora de nós? As questões de 

nosso tempo apresentam algumas urgências. De um lado inventamos, constituímos, 

aprendemos, ensinamos, avançamos, derrubamos barreiras, levantamos e derrubamos muros. 

Entretanto, nos últimos 50 anos, devastamos matas, exterminamos espécies e poluímos mais 

que todas as outras gerações em quase 100 mil anos de história.  

 

Como exercitar novas parcerias, quando somos impelidos a 

acumular coisas, à defesa de nossos particulares territórios, a 

um micro saber, a um micro poder? (FAZENDA, 2008, p.14) 
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             Era uma vez...  Talvez essa expressão seja a mais apropriada para tecermos as 

considerações finais desta tese. Era uma vez no passado, que é trazido para o presente, vence-

se o desafio e quem sabe vivenciemos a história da humanidade com horizontes  mais sábios e 

felizes. 

Todo o movimento de rever os tempos das histórias escritas faz com que essas se 

desfolhem página a página para desabrochar novamente sob um novo olhar, mais ampliado, 

mais aberto, mais respeitoso, mais preenchido do bem...  

Ao olhar os dois tempos Chronos e Kairós, descubro outro tempo: a primavera 

interdisciplinar que vem dialogando com os dois, vai formando novos desenhos, promove 

encontros e gera o espaço do florescimento, do encontro. 

 Podemos configurá-lo como ilhas de paz, ativas e repletas de novas possibilidades.  

Nelas, revelam-se novas faces de nossas personalidades que ainda não foram 

desveladas, aprendizados novos que não sejam apenas para o consumo ou para mostrar o que 

se sabe e sim como uma experiência do ser que nos propicie um sentido e um significado mais 

ético e estético. Ético porque avança pelo desejo de melhoria do nosso bem-estar interno e pela 

convivência que promova a vida digna para todos e estético porque possibilita o questionamento 

para a constituição de uma nova arquitetura de relações que temos em nossos tempos de vida.  

Para tanto, é preciso resgatar os tempos livres para o descanso e o equilíbrio psicológico.  

Passeios, exercícios físicos, cinema, literatura, música, escolha desinteressada dos 

amigos, aprendizagens novas que estimulem a sensibilidade, fortaleçam a lucidez e favoreçam 

a inovação que brotam de diferentes interações devem ser aliados do mundo do trabalho e não 

seus inimigos.  

 (...) estimulam-nos a uma competitividade desenfreada, 

onde nos cegamos pelo desejo de saber primeiro, a qualquer 

custo, onde tememos não saber e onde nos angustiamos se 

não tivermos nada de novo para oferecer? (FAZENDA, 

2008, p.14) 

           RUSSEL fala-nos de uma possível e radical arquitetura de destinação do tempo e de 

expansão do ser. Expandir não só para alargarmo-nos, mas também para aprofundarmo-nos em 

nossa inteireza: 
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Num mundo em que se trabalhe quatro horas diárias, as 

pessoas poderão saciar a curiosidade científica que carregam 

dentro de si e todo pintor poderá pintar seus quadros, sem 

passar por privações, independente da qualidade de sua arte. 

Jovens escritores não precisarão buscar a independência às 

obras monumentais. Pessoas que em seu trabalho 

profissional se interessem por alguma fase da economia ou 

política poderão desenvolver suas ideias. Os médicos terão 

tempo de estudar os progressos da medicina e os professores 

não precisarão se desesperar por repetirem métodos 

rotineiros que aprenderam na juventude. (2001, p.61-62) 

  

          Josso orienta de modo crítico que se discutam vantagens e desvantagens diante da 

possível inclusão desta proposição ao que intitula de “Caminhar para si”: 

 

No movimento pedagógico biográfico, se cada uma das equipes 

apresentadas desenvolve uma prática cuja originalidade decorre tanto 

das subjetividades, quanto dos contextos culturais e institucionais, eu 

desejo que um tempo de reflexão comum possa ser consagrado às 

vantagens e desvantagens das respectivas fases de elaboração e 

compreensão das narrativas sobre o sentido e a importância dados à 

escrita e à incidência da temporalidade dessas experiências. (2010, 

p.317) 

Sem dúvida alguma que será necessária uma contraprogramação, nos currículos, no 

mundo do trabalho, nos estilos de vida, para que todos fiquem mais saudáveis. Não há receitas, 

há possibilidades de conscientizações para escolhas melhores. 

E essa conscientização envolve o contorno de nossas voracidades diante do destino que 

damos ao nosso tempo, porque, se ele estiver sendo consumido por apenas um foco que é o 

exagero das coisas, é sinal de que perdemos a autonomia para o controlarmos. É sinal que ele 

está sendo devorado por Chronos, o supremo limite que impede aberturas novas na vida, que 

impede a criação. É necessário abrir o tempo de modo responsável, criar rupturas, prestar 

atenção ao momento Kairós. É preciso reduzir o excesso para expandir um pouco mais as novas 

experiências e possibilidades.                                                                                                                                                  
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Reconheço que qualidade é melhor que quantidade, mas é importante estar com as 

pessoas num tempo maior, esticar o tempo, ficar mais junto. Isso significa dizer que, se a 

qualidade das relações é imprescindível, a meu ver estar mais tempo juntos também, usufruindo 

do olhar, da escuta das vozes, dos toques.  

É profundamente humano querer estar junto.                                                                                               

É preciso semear no tempo os encontros dialógicos para acharmos jeitos de fazer 

florescer o tempo da primavera interdisciplinar.                 

Fazenda (2008) afirma que muitos já discutem “formas alternativas de eliminar o vazio 

em torno de nós mesmos”. Muitos desejam ingressar na “aventura” de uma travessia que se dá 

por meio do diálogo e que parte de um “saber mesquinho para um saber compartilhado”.  

 

Alguns tocam no segredo maior do encontro de um ponto comum que 

possa resultar em ilhas de racionalidade banhadas pela paz. (...) onde 

retiramos das raízes da inteligência as qualidades do coração, onde o 

entusiasmo e o maravilhamento estão ancorados. (FAZENDA, 2008, 

p.14) 

 

Há ilhas de paz, com grupos de pessoas, gente do bem no mundo inteiro, mais acordadas, 

representando todas as áreas do conhecimento, que começam a se movimentar em prol de uma 

nova cultura. Há trabalhos reconhecidamente interdisciplinares realizados.   

Programas de voluntariado se multiplicam por todo o mundo:  ONGs, movimentos e 

orientações para a saúde física, programas sustentáveis, estudos e pesquisas sobre as questões 

ecológicas, ações humanitárias: 

(...) eu demorei dez anos nos programas da Cruz Vermelha como uma 

das participantes de um projeto da ONU, que auxiliava crianças órfãs, 

em zonas de conflitos entre nações, nas mais graves situações de 

guerra para conseguir olhar dificuldades e enxergar possibilidades. 

Por exemplo: viabilizar programas de adoção, encaminhar crianças 

mutiladas para projetos de reabilitação, constituir eco-vilas. 49 

                                                           
49 Anotações do discurso proferido por Audrey Kitagawa, Assistente Especial das Nações Unidas para Crianças em áreas de 

Conflito – Congresso da Rede Paz ocorrido no SESC Vila Mariana. 2003 – CASADEI, Silmara. 2010) 
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Uma nova jornada de experiência humana pode ser vislumbrada onde os saberes 

ocorrem interdisciplinarmente.  

Nesta incrível jornada a que intitulo Caravana da Esperança, as entradas das histórias de 

vida e as reflexões sobre o uso tempo nos processos de aprendizagem são premissas, 

representando o início da caminhada interdisciplinar para a constituição das ilhas de paz. Nessa 

caravana, habitam nossos aspectos biológicos, afetivos, artísticos, científicos conjugados para 

a percepção de nossas completudes.   

(...) acima de tudo haverá felicidade e alegria de viver, em 

vez de nervos em frangalhos, fadiga e má digestão. O 

trabalho será o suficiente e o lazer também. Homens e 

mulheres mais felizes serão menos desconfiados e mais 

afáveis, pois desconfiarão menos. (RUSSEL, 2001, p. 62) 

             Em minha própria narrativa, busco olhar para um novo tempo e para um novo espaço. 

Não me pergunto mais quantos anos tenho de vida, mas quanta vida posso colocar em cada 

tempo e o quanto posso ter de alegria em tudo isso.50         

            Com minhas asas abertas, voo e observo os momentos vividos no cotidiano, a magia do 

inesperado, a inspiração que chega, o encontro sincero que aproxima, o momento que eterniza 

e a criatividade que emerge e mescla de cores minhas asas.  

            É uma nova consciência, um movimento de alçar um patamar que avista possibilidades 

para novas experiências conjugadas com a vida. 

           Sinto-me em consonância entre educar e escrever.  

            Escrever é sobretudo expressar o meu ser em tantas conexões... 

           Ser professora é ouvir a nascente das águas por onde brota o chamado para a vida escolar, 

é ser o rio que acompanha o percurso dos alunos, é ser a margem que contorna e limita e,  

finalmente,  é desaguar no mar, quando já não sabemos quem é o aluno ou quem é o professor. 

             Encerro finalmente com uma releitura de um trecho escrito por Gusdorf (1982, p. 250), 

mestre principal de minha orientadora Ivani Fazenda.  

                                                           
50 Registro de uma conversa em que, definitivamente, descobri-me aprendiz de meus filhos: Juliana e Carlinhos. (Junho, 2013) 
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             Segundo ele, cada ser humano tem seu próprio olhar e isso 

nos dá o privilégio de sermos o “centro de um mundo”, um 

maravilhoso ponto que possui um sentido dentro da história 

universal. Esse sentido, o qual conhecemos como destino, só será 

determinante se nos mantivermos capazes de permanecermos fieis 

às significações que dermos a nossa história, pressupondo novos 

horizontes que despontam na chegada para o homem continuar 

sua jornada buscando a “plenitude de sentido. Cada ser humano é 

dado a si mesmo como tarefa”.   

          Sinto por sensação e observação pessoal que emerge um 

sentimento de amor incondicional quando conseguimos nos 

revelar e quando há verdadeiramente uma entrega de quem 

realmente somos no mundo e uma aceitação do mundo inteiro em 

nós.  

Ao me descobrir, outras descobertas são feitas.  

Descubro uma família maior que é a humanidade. 

Tenho uma grande casa que é o planeta... 

Concluo que juntar minhas faces internas em consonância 

com as faces externas é encontrar a face de Deus. 

           E que entre o Chronos e o Kairós, há o instante que existe, 

que é fecundado e possibilita o encontro, a poesia da vida, o estar 

consigo e com o outro.  

      Há polinização e o florescimento da primavera 

interdisciplinar, estação da vida, onde há brechas a encontrar para 

o tempo se abrir, o espaço se ampliar e o encontro ocorrer numa 

perfeita sincronia. 

Sinto a poesia do poder da vida circulando em minha 

história. Sinto agradecimento às pessoas que passaram por mim, 

e me sinto reconciliada com todos os tempos que vivo e vivi, tal 

como uma árvore que agradece às suas raízes, seu tronco que a 

- O Espaço Paideia é um 

espaço de paz! – manifestou-

se o filósofo. 

 

- É mesmo – assentiu Arthur 

Henrique- Quando estamos 

aqui, nem pensamos em 

brigas ou violência... 

 

- Eu procuro ajudar em 

outros locais criando 

espaços de paz – disse 

Juliana. (...) 

 

Artur Daniel ainda explicou 

existem visões imaturas da 

realidade: 

- Eu, eles.  

- Nós e Eles. 

 

-A percepção madura da 

realidade é 

compreendermos que ao 

redor de Nós não há Eles, 

apenas versões cada vez 

mais ampliadas de nós.  

 

(...) 

 

Eram jovens, tinham muita 

vontade de viver e sabiam 

que muitos contribuiriam 

onde quer que estivessem. 

Seus talentos, não importa 

quais fossem, estariam a 

serviço da melhoria das 

relações no mundo com um 

compromisso de vida. Eram 

agora, voluntários da paz.  

(BEUST&CASADEI. 

Como se constrói a paz?  
2010) 

 
Figura 25 – Capa do livro 

Como se constrói a paz 
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ergueu, suas folhas que brotaram e desfolharam e as flores que lhe nasceram na primavera 

diante da terra que a acolhe, do sol que a aquece e do orvalho que brota na madrugada como a 

refletir as estrelas do céu... 

          Concluo que juntar minhas faces internas em consonância com as faces externas é 

encontrar a face de Deus. 

Vejo-me olhando dois registros de livros abertos junto a tantos livros de minha 

escrivaninha durante a escrita desta tese.  Minha leitura fica mágica, pois duas dedicatórias se 

encontram: 

 

 

             Figura 26 -Foto de autógrafos 

 

A primeira dedicatória, do diretor da escola que recebi aos seis anos: 

 

À Silmara, preciosa florzinha da festa da primavera, com a 

nossa admiração e o desejo de que seja uma rara florzinha e 

que sua vida seja um jardim multicolorido. (Professor Valdir 

Ferreira, 23/09/2014, primavera no Brasil) 
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 A segunda, a dedicatória de Pineau, que confirma numa 

simples frase toda a argumentação desta tese:    

                                                     

À Silmara 

Há primavera nas 

histórias de vida. (Gaston 

Pineau, Maio de 2013. 

Primavera em Paris)                               

Sinto-me uma autora não só de livros... E uma diretora não 

só de escola.   

          Sou principalmente, a autora e a diretora de minha própria 

história.  

           Sou uma borboleta transitando pelos tempos de vida. 

Sinto-me um ser luxuoso. Um conjunto de possibilidades 

habita em mim e no mundo esperando para ser explorado. Há 

interesses variados, aprendizados novos sobre culturas, cidades, 

mares e campos, música, religião, arte, política, economia, 

sustentabilidade, cinema, jardinagem, antropologia, viagens, 

idiomas, estrelas e há poesia. 

Sinto-me, de pés descalços correndo na grama orvalhada,  

em contato com minha criança interior, revelada na obra “A 

menina e seus pontinhos,  personagem da história que ficou cinco 

anos guardada dentro de uma gaveta da mesa de uma escola que 

trabalhei. Hoje é meu livro mais querido pelas crianças de todas 

as idades. A personagem parece ter vida própria, pois já me levou 

a muitas livrarias, cidades, recebeu presentes, visitou bienais e 

quem sabe estará em outros países... 

           Sim, há tempos de vida para ouvir e para narrar... 

Há primaveras ocorrendo. 

Há poesia! 

A menina ficou ali, sentindo, 

sentindo... 

 

E descobriu que em suas 

histórias não havia perdas, 

mas sim em cada pontinho –

sentimento, uma grande 

lição.  

 

Em certos momentos a 

menina compreendeu-se, em 

alguns perdoou-se e noutros 

alegrou-se; mas, em todos, 

percebeu-se muito bonita e 

com um caminho cheio de 

histórias para guardar e 

contar. 

 

E então, na sua verdade, 

libertou-se! 

 

A menina voltou para 

agradecer o amigo. Era 

noite e ela percebeu que as 

ruas estavam todas 

enfeitadas para o Natal. 

Neste momento, ela sentiu-se 

tremendamente feliz, pois 

descobriu que os pontinhos 

eram, na verdade... 

 

Pontinhos de Luz. 

 

In: A menina e seus 

pontinhos. Casadei, Silmara 

Cortez Editora, 2008  

 

 
Figura 27 - Página do livro A 

menina e seus pontinhos 
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A borboleta transita levemente pela tese finalizada.  

ALGUÉM já disse: Vós sois Deuses! 

A borboleta, quando sai do casulo e olha a primavera, assim pensa: Vós sois flores!  
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