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Este trabalho situa-se no âmbito das pesquisas narrativas enfocando as experiências dos sujeitos em 

instituições educativas. Os objetivos adotados para esta parte são (a) apresentar os fundamentos da pesquisa 

narrativa no estabelecimento de novos padrões relacionais e na promoção da reflexão sobre o modo como 

os indivíduos constroem/desenvolvem a sua formação nas instituições escolares; (b) discutir narrativas 

inspiradas nos espaços banais do cotidiano escolar com vistas a analisar as dimensões espaciais e temporais 

materializadas e simbolizadas nos territórios dos corpos nos espaços escolares. O referencial teórico-

metodológico se fundamenta na Epistemologia da Complexidade de Edgar Morin), na Antropologia do 

Imaginário de Gilbert Durand, na Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli e na pesquisa narrativa 

fundamentada nos estudos Clandin e Connelli, Casey, Carter, Chaves, Passeggi, dentre outros e têm a 

intenção de mostrar como as práticas educativas são mantidas, inibidas ou modificadas pela dinâmica da 

cultura e do imaginário dominantes na instituição. Os resultados da pesquisa apontaram para a possibilidade 

de um (re)encantamento da escola através da “escuta sensível” de suas vozes bem como da interpretação 

das imagens secretadas, ancoradas e emanadas, tanto na dimensão objetiva-técnica-sensível, quanto na 

dimensão poética-imaginativa-afetiva do imaginário dos professores. Queremos chamar atenção para as 

possibilidades de transformações metodológicas acerca das limitações que o atual modelo de representação 

cartográfica possui perante as diversas possibilidades de representação do espaço e suas múltiplas 

dimensões. Uma representação cartográfica/geográfica que pretenda efetivamente representar o espaço, não 

pode ficar limitada à representação da paisagem empírica, racional e geométrica. A inclusão da fantasia, 

abandonada nas primeiras etapas de construção da noção de espaço, do devaneio e de dimensões intuitivas, 

necessita dialogar e coexistir com a cartografia cartográfica e apropriada geograficamente.  
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