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RESUMO: Em meio a inúmeros processos inautênticos de aprendizagens, o olhar para si 

situa-se como algo estranho. É bem verdade que, durante a nossa formação, aprendemos 

variadas fórmulas, absolvemos currículos que, todavia, já haviam sido preparados 

previamente, e passivelmente acumulamos conhecimentos que historicamente se solidificaram 

como uma arma que brindou e justificou o poder de uma pequena parcela da população. 

Fomos acomodados a um jeito hegemônico de fazer a história que estava a serviço de poucos 

vencedores contrapondo a uma postura defendida pelos teóricos de Frankfurt que buscaram 

no marxismo conceber um olhar singular para a vida e que, de forma utópica se emancipa 

através dos sonhos dos vencidos. Sendo assim, este trabalho pulsa-se em forma de relatos 

sobre experiências que foram construídas a partir do Curso de Bacharelado em Enfermagem e 

Bacharelado em Fisioterapia da Faculdade de Ciência e Empreendorismo – FACEMP – de 

Santo Antonio de Jesus/Bahia. Mais particularmente como prática avaliativa e também 

formativa realizada com estudantes do primeiro semestre que cursavam o Componente 

Curricular Filosofia e Ética. Entendíamos ali que, tão importante como pensar a tradição e a 

história da filosofia, era inovador propiciar, a partir da construção deste memorial acadêmico 

e de cunho (auto)biográfico, um lugar para pensar a si mesmo. Neste sentido a construção 

destes memoriais, nos quais os discentes eram convidados e incitados a olhar para si, 

possibilitava aos mesmos perceberem os inúmeros e singulares sentidos da escolha da 

profissão. Como resultados preliminares, percebemos que as narrativas foram ricas de 

depoimentos desde a infância até o adentrar no Ensino Superior. Era uma oportunidade de não 

simplesmente voltar ao passado, mas de recriá-lo em uma perspectiva de empoderamento.  

 

Palavras – chave: Memoriais (auto)biográficos. Profissão. Empoderamento. 

 

1. O Tradicionalismo versus Problematização 

 

 É muito comum traduzir o termo tradicional como algo antigo, velho e ultrapassado. 

Ou seja, quando nos remetemos ao passado, a interpretação tem quase sempre uma conotação 

pejorativa. Sendo assim, nos situamos neste cenário apresentando uma proposta didático-

metodológica que se pretenda ser uma prática pedagógica inovadora, o que não significa 
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negar o passado e tudo aquilo que nele foi possível construir. O nosso objetivo é propor um 

caminho que seja uma alternativa ao ensino puramente transmissivo e verticalizado, por uma 

perspectiva que tenha como ponto de partida a problematização, “que aqui é entendida como 

ação de construir e resolver problemas, como busca de alternativas com vistas a uma 

compreensão mais ampla, completa e profunda do objeto de reflexão” (SOARES, 2013, p. 

32). A problematização nos permite de forma didática, espantar com o que vem pronto, além 

disto, nos permite questionar os conceitos historicamente estabelecidos, assim como nos 

propicia refletir sobre as nossas próprias vivências, valores e atitudes.  Assim, ao 

problematizar, o sujeito recorre ao seu referencial, identifica o que precisa ser transformado e, 

após tentar compreender a realidade, passa a intervir na mesma. Neste sentido então, 

precisamos abster de uma visão simplista do problematizar, pois não se trata de simplesmente 

 

[...] colocar um ponto de interrogação no título da lição, nem multiplicar as 
perguntas para construir problemas. É uma ação complexa de questionar o 

conhecimento e apropria prática, mas ação inadiável na formação de 

profissionais críticos, autônomos e comprometidos com a transformação 
social (SOARES, 2013, p. 38). 

 

  

 A fim de concretizar o objetivo deste trabalho, percorreremos juntos um caminho e 

durante o mesmo teremos algumas iniciativas. A primeira iniciativa será a de apresentar 

objetivamente qual a função principal dos memoriais e como eles se configuram como 

antítese ao tradicionalismo. Já a segunda iniciativa será descrever a prática que foi sugerida 

para o  Componente Curricular “Filosofia e Ética” nos cursos de Bacharelado em 

Enfermagem e Fisioterapia da Faculdade de Ciências e Empreendorismo de Santo Antonio de 

Jesus – FACEMP. Nesta mesma direção, apresentaremos os preparativos, a construção dos 

memoriais e as reflexões que surgiram a partir desta construção.  

 Por fim, pretendemos problematizar o vivido, conjecturar e propor todo este processo 

de construção dos memoriais (auto) biográficos como uma prática pedagógica inovadora. 

Temos ciência que a escolha de uma metodologia, seja ela qual for, “está intimamente 

relacionada com o pesquisador, com seus valores, suas ideias, sua filosofia de vida, seu olhar 

singular sobre a realidade a ser pesquisada, sua forma específica de problematizar esta mesma 

realidade” (IVENICKI e CANEN, 2016, p. 1). Parafraseando Nóvoa (2007), não dá para 

simplesmente separar o eu pessoal do eu profissional.  

 

2 – A construção dos memoriais (auto) biográficos 

 



 Como já mencionamos anteriormente, os memoriais (auto) biográficos fogem de uma 

perspectiva tradicionalista, pois centram-se em um voltar para si a fim de nas periferias do eu 

buscar refletir o como o profissional se fez, se faz e está se fazendo. Neste sentido, os 

memoriais (auto) biográficos são dispositivos avaliativos e principalmente, formativos. 

Trazendo para nosso contexto específico, os memoriais (auto) biográficos foram uma 

proposição avaliativa da disciplina Filosofia e Ética do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Faculdade de Ciências e Empreendorismo de Santo Antonio de Jesus - 

Bahia
4
. Entendemos que “os modelos biográficos assentam-se na inserção individual e 

coletiva da memória e nas histórias de vida, as quais centram-se na temporalidade, nos 

territórios, na individualização e individuação da existência e do sentido da vida “ (SOUZA 

2008, p. 39).  

Além disso, ao rememorar um acontecimento, os sujeitos produzem novos 

significados, tornando-se sujeitos de sua história e transformando as lembranças em imagens 

possíveis de ser compreendidas. O ato de rememorar, nesse caso, deve ser compreendido 

como parte de um processo de elaboração individual. Segundo Pollack, 1992, p. 204,  

 

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si.  

 

 Existem alguns caminhos possíveis para o filosofar. Podemos pensar a Filosofia a 

partir da tradição para a realidade e para isto teríamos como foco a História da Filosofia. Há 

também aqueles que optam por olhar para a Filosofia e a sua história a partir de um pensador 

específico e também podemos partir da realidade para a tradição filosófica. Ou seja, “a 

proposta não é fazer filosofia a partir do mundo e não de reduzir o mundo e a vida nas grades 

daquilo que foi construído” (SOUZA, 2015, p. 62). Todavia, corremos o risco de refletir sobre 

a tradição, sobre vários pensadores e até sobre a realidade, mas não voltar-nos para nós 

mesmos.  

 Os memoriais (auto) biográficos cumprem este objetivo e, na medida em que fazemos 

este exercício de voltar para nós mesmos, conseguimos assim,  ressignificar a nossa vida-

formação-profissão. Porém, não se trata simplesmente de adequar a filosofia à nossa vida, 

pois não se trata de algo doutrinário. A proposta é que, a partir da problematização do 

pensamento dos filósofos, uma clareira se acende para nós mesmos.   
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 Quando acendemos uma luz, o foco não é a luz, mas o que é iluminado por ela, penso 

que, ao problematizar os filósofos, paralelamente à problematização que fazemos de nós 

mesmos, acendemos a uma clareira e ela nos abre possibilidades para observarmos fatos 

novos  e até mesmo para olharmos o cotidiano a partir de uma nova ótica.  

 

2.1 – Uma maior contextualização 

 

 No tópico anterior já situamos em que contexto foi proposto a construção dos 

memoriais. Podemos agora apresentar o que foi esta atividade para depois problematizá-la, 

tentando compreender o que deu certo e o que deu errado. Escolhemos então, como forma 

didático-metodológica, apresentar primeiramente os preparativos para a construção dos 

memoriais (auto) biográficos, momento este que reuniu uma aula expositiva, discussão a 

partir de dois textos introdutórios e indicação de outros, construção da linha do tempo e da 

árvore genealógica. Logo após discutirmos estes passos iniciais, o passo é compreender o 

caminho tomado para o processo de escrita, assim como as queixas e as dificuldades desta 

etapa. Enfim, como terceiro e último momento foi realizada a partilha dos grupos sobre como 

todos vivenciaram este processo.   

 Outro aspecto importante dos memoriais, é que eles podem também abarcar outros 

aspectos importantes, que não são, todavia formais, pois fogem um pouco ao que comumente 

intitulamos de acadêmico, mas que vai interferir diretamente nas escolhas e na vida do sujeito. 

Segundo Nóvoa (2000, p. 14), 

 

Hoje sabemos que não é possível reduzir a vida escolar às dimensões 

racionais, nomeadamente porque uma grande parte dos actores educativos 
encara a convivialidade como um valor essencial e rejeita uma centração 

exclusiva nas aprendizagens académicas.  

  

 Os memoriais não têm a intenção de substituir o currículo que construímos na 

Plataforma Lattes. Na verdade, os memoriais se atentam para outros objetivos. Entendemos 

que os mesmos “permitem, dependendo das narrativas construídas, universalizar as 

experiências vividas nas trajetórias de nossos personagens” (ABRAHÃO, 2011, p. 170).  Este 

seria um dos aspectos mais relevantes do memorial, uma vez que ele não só descreve a vida 

com uma maior totalidade, mas também nos permite aprofundar um aprofundar sobre os 

sentidos de cada ação que foi realizada. Uma coisa é falar que estivemos por dois anos 

trabalhando em uma instituição, outra coisa é salientar sobre o que vivemos dentro da mesma.  

No que tange ao exercício da enfermagem propriamente dito, os currículos dão conta de um 



tempo de trabalho, porém não dão conta de dizer sobre aquele paciente, que durante a agonia 

da doença, lhe ensinou sobre uma maneira singular de olhar para a vida.  

 

A natureza temporal tridimensional da narrativa, tendo em vista que 

rememora o passado com os olhos do presente e permite prospectar o futuro, 
é razão pela qual o próprio discurso narrativo não procura necessariamente 

obedecer a uma lógica linear e sequencial (ABRAHÃO, 2011, p. 167).   

 

 Outros dois aspectos importantes que podemos ressaltar sobre a construção de 

memoriais, é como os mesmos podem se constituir como um dispositivo didático de 

informação e avaliação, uma vez que, “além de ser mera técnica de coleta de dados e de 

análise de informações, propicia aos participantes um outro significado, mais substantivo” 

(ABRAHÃO, 2011, p. 166). Enquanto um dispositivo de avaliação, entendemos que, ao olhar 

para o vivido, o sujeito pode observar, o que deu certo e o que deu errado, o que poderia ser 

melhor, o que o mesmo faria hoje de uma forma diferente, e, enquanto ressignifica suas 

experiências e vivências, ele se reinventa e se forma novamente. Ao trazer a vida pelas 

narrativas, “ela se reconstrói a cada uma de suas enunciações e se reconstrói, juntamente com 

ela, o sentido da história que enuncia” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 362).    

 

2.2 – Os preparativos 

 

 Quatro etapas comporiam este momento: aula expositiva, discussão de dois textos 

sobre narrativas (auto) biográficas, construção da árvore genealógica e também da linha do 

tempo. Entendemos que “por meio da sucessão e da diversidade das experiências, o sujeito-

hipótese testa e experimenta a validade de sua construção identitária e a reconfigura sob 

medida” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 364). 

 Na aula expositiva foram apresentados os objetivos e justificativas de fazer o 

memorial (auto) biográfico, assim como o passo a passo de sua construção. Neste momento 

também partilhamos outros memoriais que foram construídos durante o processo de 

disciplinas anteriores.  

 Logo após esta apresentação inicial na aula expositiva, foram indicadas a leitura de 

dois artigos, um de Marie-Christine Josso e outro, de Maria Conceição Passeggi. O primeiro, 

intitulado Experiências de Vida e Formação, nos remetia às histórias de vida e também sobre 

a narrativa experiencial, trazendo certa academicidade à produção. A partir deste texto a 

autora nos levava a compreender que, “ao integrarem as histórias de vida nos respectivos 

locais de trabalho, promovem a inovação” (JOSSO, 2004, p. 22).  Já o texto de Maria 

Conceição Passeggi, intitulado A experiência em Formação, nos convida a “partilhar 



inquietações sobre o lugar central de uma epistemologia da experiência nas escritas de si, no 

contexto da formação, que nos ajude a melhor compreender as narrativas autobiográficas 

como prática pedagógica” (PASSEGGI, 2011, p. 148). Convém salientarmos ainda aqui, que 

Passeggi é uma das principais referências para se discutir sobre memoriais (auto) biográficos 

no Brasil. 

 Ainda como preparativo construímos, ainda em sala de aula, a linha do tempo e a 

árvore genealógica. Na linha do tempo, segundo o próprio conceito, a proposta é descrever os 

acontecimentos da vida de forma bem linear. Tendo ciência que “as coisas acontecem fora e 

acontecem dentro” (MENEGHEL, 2007, p. 124), também foi feito o convite aos estudantes a 

traçar o que aconteceu paralelo à história de vida do sujeito, por exemplo, o que marcou a sua 

cidade, estado, país e até mesmo o mundo no ano do seu nascimento. Aspectos estes que  

necessariamente não estão dentro da história dos sujeitos, mas o envolve de alguma maneira, 

pois “compreender é primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se 

faz” (BOURDIEU, 2005, p. 40). Já a árvore genealógica propiciou ao sujeito refletir sobre a 

sua essência e suas origens.     

 

2.3 – A Escrita 

 

 A escrita é o passo mais belo e mais complexo desta atividade, pois “é por meio da 

narrativa que damos sentido à nossa existência do mundo da vida e passamos a compreender 

os textos e contextos mais globais de nossa experiência” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 

7).  Contudo, por não termos este costume na vida acadêmica, pois estamos acostumados 

sempre a falar da história de outros e não de nós mesmos, os estudantes enfrentaram muita 

dificuldade para esta atividade em si. Por este motivo ouvimos muitas expressões dos 

estudantes, assim como: 

 Professor, como vou falar de mim? 

 O que há de tão importante em minha vida para expor em um memorial (auto) 

biográfico? 

 Professor, eu não consigo. 

 Professor, eu nunca fiz isto em minha vida. 

 Pois bem, houve muitas resistências e dificuldade durante o processo de escrita. 

Tivemos exemplos de alunos que foram até para a terapia após esta atividade. Por isto, 

busquei acompanhar, na medida do possível, de forma individual, mesmo sabendo que este 

deveria também ser um processo solitário, uma vez que “a narrativa é uma forma artesanal de 



comunicar, sem a intenção de transmitir informações, mas conteúdo a partir dos quais as 

experiências possam ser transmitidas” (MYLAERT, 2014, p. 194).   

 

2.4 – O depois 

 

 O terceiro e último momento desta atividade é composto de três últimos momentos: a 

leitura e devolutiva do professor dos memoriais aos estudantes com algumas observações, 

uma reunião grupal para a partilha dos memoriais e também para a escuta dos outros e por 

uma partilha de como foi este processo como um todo.  

 Enquanto professores, temos que ter em vista que não se trata de fazer uma correção 

como as outras atividades, mas carecemos de estar fincados na convicção de que “a narrativa 

experiencial serve de base para inventário de capacidades e competências e traduz-se num 

portfólio que funcionam como um recurso que a pessoa poderá utilizar, quer num contexto de 

emprego, quer num contexto de formação” (JOSSO, 2004, p. 32).  

  Então, ao ter estas histórias em mãos, assim como no Nascimento da Filosofia, o 

sentimento que deve nos mover é o espanto. Não estamos diante de algo que é para adequar a 

uma teoria ou a uma realidade específica, estamos sim diante de algo que por si só é muito 

profundo. Como um fenômeno, a verdade do sujeito vai se desvelando a partir da escrita. É 

importante compreendermos que é neste momento que cada professor vai viver este instante 

de certa maneira. O que em mim toca a história do outro, não é necessariamente o que toca ao 

outro. A subjetividade não está simplesmente exposta na escrita, mas também no olhar de 

quem lê. Contudo, esta formação também é para o docente que tem em suas mãos uma 

história.  

 Já o segundo passo desse momento, após a escrita e entrega dos memoriais é a partilha 

em grupo. Momento este que, de forma livre e espontânea, não imposta, os estudantes são 

convidados a falar de si e também de como o mesmo se viu diante deste processo. Sabemos 

que tão importante como o falar, é também o ouvir, pois “o sujeito se constrói e é construído 

pelo outro, num longo processo que nunca chega a ser completamente acabado e o qual 

chamamos de educação” (JUNCKES e ANDRÉ, 2012, p. 515). Este momento foi carregado 

de emoções e de aprendizados.   

 

3. Problematizando a prática 

 

 Podemos nos questionar se esta foi a forma correta de desenvolver esta atividade que 

denominamos ser inovadora. Quando nos fazemos este questionamento, estamos afirmando 



que há outras maneiras de realizar este tipo de atividade. Por exemplo, podemos 

problematizar o vivido e nos perguntar se as atividades que antecederam à escrita dos 

memoriais, forma realmente importantes para preparar o estudante para a escrita. Será que 

gastamos tempo suficiente para esta preparação ou gastamos tempo até demais? E o momento 

de escrever? Realmente deveria ser individual ou o professor também poderia acompanhar o 

processo de escrita, aponto assim outras maneiras de reescrever a vida. De repente, o 

estudante o tempo todo viu determinado fato de sua vida como uma verdade absoluta e uma 

simples observação do professor pode modificar todo o processo. Não se trata de determinar o 

que o estudante/sujeito vai escrever, mas de problematizar também a sua forma de olhar para 

si.  Muitas vezes acontece que “a não verdade é a verdade. A não presença é a presença. A 

diferença da presença originária é, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade e a condição 

de impossibilidade da verdade” (DERRIDÁ, 2005, p. 121).  Talvez o indivíduo esteja preso 

simplesmente a uma escrita fria, objetiva e descritiva, quando é possível, a partir de suas 

narrativas, que reescreva e reinvente a sua história. Pois, “longe de ser fixada em uma forma 

única que lhe daria um passado objetivo  e definitivamente fixo, a narrativa de vida é uma 

matéria instável, transitória, viva, que se recompõe sem cessar no momento em que ela se 

anuncia” (DELORY –MOMBERGER, 2006, p. 362).  Pois, 

 

Se as palavras não são apenas uma representação da realidade, mas uma 

forma de construir uma realidade humana, ou de humanizar a realidade 
transformando-a em discurso, propomo-nos a começar pela etimologia do 

termo experiência, que evoca sua natureza cambiante e sua estreita relação 

com a formação humana (PASSEGI, 2011, p. 148). 

 
. 

 Como já foi salientado anteriormente, o terceiro momento se iniciou com a entrega do 

memorial ao professor. Logo em seguida, o professor devolveu o memorial ao estudante com 

alguns apontamentos e sugeriu uma partilha sobre como foi e que fim os levou o processo de 

escrita. Há a necessidade de compreender se, depois de desenvolver este processo de escrita,  

algo mudou na vida do sujeito, se é que estas mudanças já podem ser contempladas diante tão 

pouco tempo. Será que este dispositivo avaliativo e/ou formativo, despertou um novo olhar 

para o sujeito? Pergunta que, todavia nos é cara por entendermos que “a essência da educação 

é a natalidade, o fato de que seres novos nascem para o mundo” (ARENDT, 1990, 

p. 223). Temos ciência que quando Arendt faz este posicionamento, ela não está dizendo de 

um nascer metafórico, mas somos nós que o utilizamos aqui neste trabalho com este objetivo.  

 Outra pergunta que nos veio durante este processo foi sobre a utilidade deste 

dispositivo de avaliação. Contudo, antes de responder à esta pergunta, precisamos de 



compreender o que é a narrativa em sua especificidade. Delory–Momberger (2006, p. 364) 

nos afirma que 

 

Poderíamos dizer da história de vida, tal qual ela é construída na narrativa, 

que é  ficção verdadeira do sujeito: ela é a história que o narrador, no 
momento em que a enuncia, tem por verdadeira, e ele se constrói como 

sujeito (individual e social) no ato de sua enunciação. Se a história de vida 

não é um déjà-là a que a narrativa feita daria acesso, ela aparece em 
contrapartida como um dos espaços privilegiados de instituição do sujeito na 

linguagem.  

 

 Até este instante do texto pensamos esta avaliação/atividade como algo voltado para o 

estudante. Porém, estamos em meio a narrativas de vida, diante de histórias expressas em 

palavras. As narrativas trazem consigo experiências de resiliência, um passado muitas vezes 

marcado por traumas, feridas, preconceitos e superações. O professor não pode de maneira 

nenhuma ficar alheio a este processo. As leituras dos memoriais (auto) biográficos também 

ecoará naquele que ler. Como não é o nosso foco, não aprofundaremos na abordagem 

psicanalítica neste texto, mas a transferência também é algo a ser pensado e refletido. Enfim, 

a interpretação não se dá mais só pelo o que o autor escreveu, nem tão pouco está no olhar 

daquele que contemplou as narrativas, mas se dá no caminho do meio, uma vez que “uma 

nova familiaridade se dá pelo susto provocado em nós pela irrupção do outro” (DERRIDÁ, 

2003, p. 28).   

 

 

4. Implicações Finais 

 

 A título de implicações finais, retomamos o que até aqui agora foi construído para, a 

partir do mesmo, apontar algumas possibilidades. Nesta construção primeiramente situamos 

os memoriais (auto)biográficos como uma prática pedagógica inovadora , ao mesmo tempo 

em que fazemos uma contraposição ao tradicionalismo, em uma linguagem coloquial 

diríamos que é um “remar contra a maré”. Na sequencia descrevemos também o passo a passo 

desta proposição didática e enfim problematizamos a didática utilizada para oportunizar a 

construção dos mesmos, abrindo-se a outros meios para desenvolver esta atividade também 

em outros contextos. Tendo em vista que “a organização de nosso trabalho é condicionada 

pela organização escolar, que por sua vez, é inseparável da organização curricular” 

(ARROYO, 2008, p. 19).  

 Souza (2015) de forma coloquial afirmou que a ocasião faz o ladrão, ao compreender 

que o lugar, as condições de trabalho, as pessoas às quais as atividades serão submetidas, a 



prática deverá ser adaptada. Cada situação nos remete a uma forma específica de se organizar. 

Até mesmo para decidir não realizar este modelo de atividade em determinada situação, pois a 

mesma não deve ser obrigatória, pois não podemos, de maneira nenhuma, obrigar os sujeitos a 

falarem deles mesmos.  

 Nos memoriais (auto) biográficos se conjecturam o presente, o passado e o futuro. 

Sabendo-se que “procuro no passado e “outrem me vejo”, não encontro o que fui, encontro 

alguém que a quem sou vai construindo, com a marca do presente” (SOARES, 1991, p. 37). 

Estamos diante de algo com uma complexidade tamanha, pois no mesmo, “o conteúdo, de 

modo geral, é a nossa formação, mais nossas experiências e partes de nossas histórias de vida 

que se relaciona com estas duas dimensões” (PRADO e SOLIGO, 2005, p. 8).  

 O objetivo com o qual se aplica os memoriais (auto) biográficos, em cada situação 

singular, irá interferir diretamente na construção dos mesmos. Tomando como exemplo este 

caso específico, foi diante de uma disciplina de Filosofia e de dois cursos da Área da Saúde: 

Enfermagem e Fisioterapia. Se tomarmos como exemplo outras situações, o movimento 

também será diferente.  

Outro fator importante é a situação/formação dos estudantes. Neste contexto 

específico, os sujeitos ainda estão na graduação, diferente de quando os memoriais (auto) 

biográficos forem feitos por profissionais com longo tempo de profissão. Não se trata de 

narrativas com maior ou menor grau de importância, mas com outras vivências.  

 Sabemos enfim, que a escrita não é um processo simples. Ainda mais quando o objeto 

com o qual e sobre o qual se escreve somos nós mesmos.  

 

Rabiscamos muitas vezes, jogamos rascunhos numa cesta de lixo. Retiramos 
palavras, agregamos outras. Palavras ávidas de desejos, de sentidos e 

sentimentos. Conscientes ou não das escolhas, ou até mesmo impulsionadas 

por atores diversos, não deixamos aflorar os pensamentos com as palavras. 
Os sabores e saberes nem sempre são externalizados pelas letras, mas são 

sentidos e vivenciados. Sem utilizar metáforas, a vida acontece num rico 

instante único e colocá-la no papel não seria revivê-la, mas (re) construí-la, 

dando sentido e significado no presente às ações de outrora (QUEIRÓZ, 
2011, p. 16).  

 

  

 A palavra de ordem que não se pretende conclusiva é a abertura. Quando pensamos 

em tradicionalismo e inovação na educação, há sempre um receio e o se abrir nem sempre é 

um processo fácil. Em uma perspectiva arendtiana, o novo tem sempre que ser visto na 

dimensão da responsabilidade. Cabe aos “mais velhos”, expressão utilizada pela autora, 

proteger o mundo dos “mais novos” e, ao mesmo tempo, proteger os mais novos do mundo, 

pois “o mundo não lhe pode dar atenção, e ela dever oculta e protegida do mundo” 



(ARENDT, 1990, p. 236). Em outras palavras, o novo que brota não pode ser engolido por 

uma tradição milenar. À educação cabe a missão de transformar o mundo. A tradição 

acadêmica não pode mais anular os sujeitos que ousam escrever em primeira pessoa. E mais 

ainda, insistem em falar de si.   
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