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Resumo: O presente artigo trata da relação do processo de construção do conhecimento e 
da  reconstrução do vivido/estudado com aspectos relacionados à  representação simbólica 
do filme Colcha de Retalhos para compreensão da pesquisa em educação. A pretensão 
desse trabalho é dar visibilidade a uma forma de metodológica que tem como pressuposto 
básico, a ideia de que o reconstruir seja uma forma de escuta da realidade. Considera-se que 
por trás das coisas não se revela uma essência, mas as relações que as possibilitam. É uma 
experiência alternativa de inverter a postura pedagógica quase sempre adotada para estudar 
conteúdos curriculares e reproduzi-los simplesmente, sem compreensão de sua 
aplicabilidade no cotidiano escolar. Partimos da idéia de que um filme pode desmistificar   
modos de fazer e de criar conhecimentos nas redes cotidianas, nas escolas, com professores, 
alunos. Nosso posicionamento é o de levar nossas alunas/docentes a compreensão de que  a 
pesquisa não trata de uma maneira mecânica de acesso ao conhecimento, mas igualmente 
como atitude de busca, conquista e descoberta da realidade por meio do questionamento, 
[da criatividade] e do rigor científico. 

 
Palavras-chave: Conhecimento cientifico.Colcha de retalhos. Representação simbólica. 

 
Abstract: This article deals with the process of knowledge construction and reconstruction 
of living / studying with the symbolic aspects of the film Quilt for understanding of 
educational research. The intention of this paper is to give visibility to a form of 
methodology that has as its basic assumption, the idea that rebuilding is a way of listening 
to reality. It is understood that behind things did not reveal an essence, but the 
relationships that make them possible. It is an alternative experience to reverse the 
pedagogical stance often adopted to study curriculum and just play them without 
understanding their applicability in the classroom. We start with the idea that a movie can 
demystify ways of doing and creating knowledge networks daily in schools, with teachers, 
students. Our position is to lead our students / teachers to understand that research is not 
about a mechanical way of access to knowledge, but also as an attitude of searching, 
discovery and conquest of reality by questioning, [creativity] and scientific rigor. 
 
Keywords: Knowledge cientifico. Quilt flaps. Symbolic representation. 
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Introdução 
 

O projeto “Colcha de Retalhos” trata de uma experiência de trabalho desenvolvida 

como apoio ao processo ensino aprendizagem aos acadêmicos em formação no curso de 

pedagogia, cuja proposta foi proporcionada por meio de projetos de formação continuada 

no decorrer de dois anos. As ações deste projeto estavam centradas em teorias e 

pressupostos que tratam a ação pedagógica como aquelas teorias que transformam o sujeito 

com suas artes de fazer (Certeau, 1994), deixando de ser simples consumidores para serem 

transformares em usuários inventivos no espaço pedagógico das disciplinas de “Currículo e 

Ensino” e “Pesquisa e Prática Pedagógica”, bem como, na coordenação/ supervisão 

pedagógica nas instituições escolares onde atuam. 

A pretensão desse trabalho, de reconstrução do vivido/estudado, caracteriza-se 

como uma das vias metodológicas, que tem como pressuposto básico, a idéia de que o 

reconstruir seja uma forma de escuta da realidade. Considera-se que por trás das coisas não 

se revela uma essência, mas as relações que as possibilitam. 

Mas afinal, como surgiu esta idéia de “Colcha de Retalhos”? Trata-se de uma 

experiência que venho realizando há anos com as turmas de professores em formação 

(graduação), pós-graduação lato sensu e nos cursos de formação continuada. É uma 

experiência alternativa de inverter a postura pedagógica quase sempre adotada para estudar 

conteúdos curriculares, bem como teorias e reproduzi-los simplesmente, sem compreensão 

de sua aplicabilidade no cotidiano escolar. Partimos da idéia de que há modos de fazer e de 

criar conhecimentos nas redes cotidianas, nas escolas, com professores, alunos e dentre 

turmas. Isso significa que, aqueles conhecimentos aprendidos na modernidade com a 

ciência e em todos os espaços/tempos organizados, na proposta curricular do curso, o 

mundo do trabalho e outros, precisam ser questionados permanentemente.  

Tudo começou com o filme: “Colcha de Retalhos” assistido pelos alunos e, embora 

não houvesse uma linha rígida a ser seguida quando da elaboração dos retalhos que 

constituiriam a colcha, pelos integrantes da trama, observou-se que as ações que 

procederam aos desenhos levavam a uma reflexão (reflete-se sobre si mesmo) e não se 
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avançava no processo linearmente e sim como algo construído por elementos circundantes 

e em interação com os outros que dela participavam. 

No espaço disciplinar, procurou-se dimensionar o projeto com todo tipo de 

esclarecimentos aos integrantes dos grupos, debatendo questões metodológicas e 

conceituais, reunindo modelos mais relevantes e bibliografia pertinente às temáticas 

escolhidas. Esta experiência por nós desenvolvida semelhante à outra já vivida no interior 

de uma ação de extensão1 envolvendo profissionais da rede municipal, acadêmicas de 

pedagogia (bolsistas de Iniciação Científica e Extensão), privilegiou uma dinâmica que 

partia da experiência de cada integrante com a mediação do diálogo, desencadeando 

debates, instigando questionamentos que extrapolava a instância interna e provocava o 

intercâmbio externo com os diferentes interlocutores pois, não se tratava apenas de uma 

narrativa do processo desenvolvido em sala de aula, mas também da extensão de uma 

referência do mundo vida do aluno. (MELLO, 2009). 

Entre tantas temáticas importantes e necessárias para se discutir no momento, nossa 

tarefa estava sinalizada pela questão da interdisciplinaridade, enquanto definidora do 

trabalho coletivo. Cabia-nos apresentar as condições concretas dos sujeitos 

(alunos/docentes) que, de um lado, devem autodeterminar-se com liberdade para construir 

sua docência e, de outro, têm o peso das teorias que os coloca em condições concretas para 

resolver conceitos objetivos em situação de pesquisadores. O fio condutor do projeto para 

uma das turmas eram os Parâmetros Curriculares Nacionais (documento introdutório das 

séries iniciais do ensino fundamental) e para outro momento as questões que norteiam o 

campo da gestão pedagógica devendo montar colchas em grupo. Conforme a escolha dos 

grupos os temas eram definidos relativos aos estudos como; currículo, pesquisa, política e 

gestão escolar cabendo a eles criar simbolicamente os retalhos de modo criativo. 

Nosso posicionamento naquele momento era o de levar nossas alunas/docentes a 

compreenderem a pesquisa não apenas como mecanismo de acesso ao conhecimento, mas 

                                                 
1Essa ação de extensão por mim desenvolvida resultou na publicação de um artigo denominado “Formação 
continuada de gestores da educação básica: processo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, 
publicado na Revista Quaestio, Sorocaba, SP, v. 11, n. 2, p. 87-102, novembro 2009”.  
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igualmente como atitude de busca, conquista e descoberta da realidade por meio do 

questionamento, [da criatividade] e do rigor científico. 

A prática da elaboração da colcha implica pelo menos três momentos que devem 

permear o processamento das informações. 

No primeiro momento parte-se de atividades que destacam a natureza dinâmica do 

ensinar e aprender, uma vez que os participantes atuam no processo. 

A estratégia da qual costumamos lançar mão para a aprendizagem/escrita/pesquisa é 

a da categoria que antecede o próprio ato de conhecer; a simbólica. Essa categoria nos 

ajuda a decifrar o lugar social de cada ser, a estabelecer a interlocução consigo mesmo, de 

como vem constituindo seu saber, quais os teóricos que conhecem e como os conhecem, a 

descobrir saberes e recuperar os saberes esquecidos. Segundo Fazenda (1994, p. 108) 

“trata-se de uma viagem a entranhas teóricas de suas práticas em suas diferentes 

modalidades: reflexiva, cultural e subjetiva”. Esse procedimento requer recurso 

metodológico que contempla tanto elementos circundantes da prática vivida quanto o eixo 

articulador central da mesma prática; o sujeito que a executa. 

A experiência que conduzimos teve como elemento facilitador o despertar 

imagético motivado pela descoberta do símbolo. Entremeada por outras formas de 

expressão como: desenhos, gestos, poesia e literatura os símbolos vai surgindo e revelando 

as marcas da compreensão do universo estudado e o próprio jeito de ser de cada 

participante no todo que se traduz na “Colcha de Retalhos” 

Para referenciar o suporte teórico sobre o uso dos símbolos e metáfora também 

recorremos a um vídeo produzido por Ruben Alves: “Sonho testemunho de uma realidade 

ausente” no qual o autor, tal como Ricouer (1998) nos leva a pensar por meio do símbolo. 

Sonho, metáfora, analogia, metonímia são conceitos que vão constituindo a abertura a 

novos horizontes do conhecimento dos acadêmicos e docentes que, tal como o autor do 

projeto “sonhado” ou “utópico”. A realidade (esta ou aquela realidade específica) se 

apresenta ao autor como um desafio ao qual procura decifrar por meio de um universo 
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metafórico. O jardim de sua residência, com plantas que lembram sua infância e demais 

fases de sua vida constituem-se no fascínio do revelado.  

Do mesmo modo no filme “colcha de retalhos” as personagens são levadas as  

indagações interiores, quase sempre silenciosa e freqüentemente instantâneas (como a que 

ocorre quando se ouve um forte estampido numa sala de estar e assim se expressa em clima 

de estupefação: o que é isso? Ou: o que foi que aconteceu?). Indaga, justo porque faz, num 

átimo, a contrastação entre o que pensa e sabe com a nova realidade que enfrenta, não 

encontrando de imediato correspondência entre os dois pólos de contrastação. 

(SALOMON, 2000, p. 6) 

Para o grupo a “colcha” tal qual o “jardim sonhado” por Ruben Alves foi o símbolo 

provocador da imaginação na realização de seus trabalhos, como meio de expressão do 

pensar, interpretar e construir um novo conhecimento, a partir de conhecimentos anteriores. 

É daí que surge a percepção ou tomada de consciência de que o que pensa e sabe não é 

suficiente para conhecer a realidade. Por isso é que da contrastação que surge o problema. 

De maneira especial, os saberes anteriores e os novos se configuram agora em outros. 

O segundo momento deve envolver a reflexão das ações; 

Por reflexão (volta do pensamento sobre si mesmo), descobre-se que nosso 

pensamento reage através de interrogativos. Diante da situação nova surge na mente o 

interrogativo adequado a indicar ao ser interrogador a natureza do problema e a direção a 

tomar no processo do pensar e agir. Tais interrogativos, segundo Salomon, (2000, p.6), 

“proporcionam ao ser humano começar o processo de identificar a realidade, descrevê-la, 

interpretá-la, explicá-la, avaliá-la, prever seu comportamento futuro, agir sobre ela e 

comunicar o conhecimento obtido aos semelhantes”. 

A leitura primeira leva-os a descobrir no próprio processo de interpretação do 

discurso elaborado, a justificação e a interpretação. Segundo Ricoeur (1976, p. 54) o 

problema da escrita torna-se um problema hermenêutico quando se refere ao seu pólo 

complementar, que é a leitura. A leitura dos escritos possibilita o efetivo hiato entre o 

tempo acontecido (localização dos textos no tempo/espaço). A distanciação não é um 
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fenômeno quantitativo; é a contrapartida dinâmica da necessidade, interesse e esforço em 

superar a alienação cultural e exercitar a dialética. O escrever e o ler tomam lugar nesta luta 

cultural. A leitura é o “meio” pelo qual a significação do texto é “resgatada” do 

estranhamento da distanciação e posta numa nova proximidade, proximidade que suprime e 

preserva a distância cultural e inclui a alteridade na ipseidade. A escrita passa a ser o 

representativo dos conceitos, dos questionamentos, hipóteses, análises que levam à criação 

simbólica e à elucidação dos problemas da pesquisa. 

Acreditamos que no discurso revela-se o mundo – vida do escrevente, o horizonte 

de existência, expressos no tempo, o modo de estar e exteriorizar as marcas do 

conhecimento produzido. Além de circunscrever a escolha a um universo particular, uma 

individualidade quando de fato, a escolha se dá no mundo, numa coletividade, remete a um 

sujeito em prática, dentro de um substrato social, em meio a uma coletividade. O que se 

quer que venha a ser, é, em qualquer caso resultado de uma circunstância de 

potencialidades presentes no campo de imanência do sujeito e, conseqüentemente, pode 

resultar de uma escolha que o mesmo faz diante de um quadro existencial dado. 

 Por meio dos retalhos reconstroem as idéias, desenhos e verbalizações, explicitam 

simultaneamente no símbolo o que são suas atividades e idéias, qual a razão e o sentido que 

atribuem a tais momentos. Veja abaixo excertos de alguns depoimentos dos participantes2 

A e B : 

 
O pesquisador deve ousar com sabedoria e o olhar de uma coruja, deve 
ouvir subjetivamente o ritmo da sua pesquisa, mesmo que, as vezes, saia 
fora do tom. Persistir como uma formiguinha, enfrentar obstáculos 
montanhosos, seguir em frente e voltar sempre que se fizer necessário 
num espiral sem fim, vizando atingir a totalidade.(A) 
 
Não posso deixar de comentar a emoção de ver a colcha pronta, pois não 
medimos esforços físicos, intelectuais, criativos e até financeiro para que 
ela se tornasse realidade. A colcha ficou exatamente como tínhamos 
imaginado.(A). 

 

                                                 
2 A denominação A e B foi por conta de conservar a privacidade dos participantes. 
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O terceiro momento leva a identificar os padrões de racionalidade que regem a 

prática docente do ensinante. 

A leitura dos registros projeto “colcha de retalhos” torna-se um processo de tomada 

de decisões, pois a análise das informações faculta a interpretação de sinais da situação 

pedagógica, configurada nas tarefas propostas aos participantes, por parte do 

orientador/investigador. 

A realidade, como afirma Yves Lenoir, “não é mais que um caso particular do 

possível, um momento efetivamente desenvolvido do possível” (1995, p.3). É necessário, 

aqui, reinventar esta colocação e dizer que o possível é um espectro finito, enquanto que o 

potencial é infinito. A realidade, aqui representada pela realização do projeto: “colcha de 

retalhos” mostra ser um estado atualizado de um conjunto de potencialidades. Nela 

encontramos estratos históricos, culturais de uma aprendizagem e percepção coletiva de 

uma faceta dos componentes curriculares, de idéias pedagógicas, políticas, de 

administração educacional, de formação docente e outras, enquanto pesquisadores e 

criadores de novas realidades. Agora, o que interessa é como se dá esta atualização: se por 

escolha ou determinação. Ter vindo para um curso de formação inicial, ou ter optado pela 

continuidade de sua formação, estar sendo aluno é a atualização de uma dentre as inúmeras 

potencialidades que perfazem o campo da subjetividade. 

 

Esboço de uma concepção da produção com a “colcha de retalhos” 

 

Uma concepção de método ou de metodologia não é algo que se define ou se 

demonstra, como nos lembra Salomon, (2000); quando se trata de apresentá-la, mesmo em 

esboço, uma das maneiras é colocar-se na situação de um ator que cria peça enquanto 

representa. Ou dizer como Descartes,  a seu editor sobre o título “Discurso do Método” não 

tenho a intenção de ensinar, mas somente de falar dele. E, dessa experiência que consiste 

mais em uma prática do que em teoria podemos falar em que consiste e extrair dela 

algumas fundamentações de grande potencialidade expressiva: 
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a) o fato de se tratar de um recurso que implica escrever; 

b) o fato de se tratar de um recurso que implica refletir; 

c) o fato de nele se integrar o expressivo e o referencial; 

d) o caráter nitidamente histórico e longitudinal da elaboração individual e coletiva 

no processo. 

 

 Como filtros, os retalhos da colcha registram o pensamento, através dos quais os 

alunos decodificam a realidade e vão dando sentido ao que nela acontece e, como 

orientações da prática (comportamentos e decisões construtivas) que desenvolvem na sala 

de aula vão orientando sua conduta. Na forma como se expressam observamos como 

organizam e dirigem as operações cognitivas. 

Uma das categorias mais exploradas da postura interdisciplinar é a da parceria 

proporcionada pela troca de experiências com a socialização das informações entre os 

alunos em sala de aula, bem como, os participantes do projeto de formação continuada em 

serviço. Todos os trabalhos produzidos (colchas) são apresentados em eventos locais e/ou 

regionais em formato de painéis e/ou comunicação oral. Nesse momento os grupos 

apresentam seus trabalhos: “Colcha de Retalhos” e interagem com os participantes expondo 

suas idéias e conhecimentos elaborados. 

O fundamental nesta atitude didática é o pressuposto da superação da passividade 

que se instala na sala de aula, em que o aluno é compelido a escutar o docente que reproduz 

o conteúdo para ser memorizado e posteriormente reproduzido na prova. Para aqueles que 

desempenham uma função administrativa ou docente a experiência normalmente é levada 

em seus locais de trabalho. A leitura praticada centra-se na formação da competência de 

compreender, interpretar textos e principalmente, refazer o texto, emergindo nele não como 

alguém capaz de compreender a mensagem via interpretação própria, mas, sobretudo, fazer-

se mensagem própria. O exercício da escrita, a criação simbólica, comparece como 

realização palpável da autonomia do sujeito, que demonstra a possibilidade de saber ler, 
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pensar e traduzir de maneira erudita como intervir. Destaca-se a natureza dinâmica do 

ensinar e aprender envolvendo a reflexão das ações e identificação dos padrões de 

racionalidade que regem a prática docente. 

Essa experiência metodológica proporcionou ainda uma busca  dos fundamentos 

teóricos sobre os saberes necessários e condizentes com o espaço e tempo vivido pelos 

sujeitos envolvidos nos estudos. Cada grupo formado era representado por um retalho da 

colcha, que depois de unidos tornou um construto “Colcha” de variadas temáticas: gestão 

escolar, funções dos supervisores e coordenadores pedagógicos, conquista da autonomia, o 

planejamento pedagógico. 

O trabalho coletivo proporcionado nos encontros provocou o compromisso dos 

participantes e um sentimento de pertencimento em que cada um ganha uma nova 

percepção de si e na interação com os outros a dimensão da coletividade ou totalidade. O 

filme Colcha de Retalhos, sob o olhar do estudioso da educação, mormente nesta 

experiência desenvolvida, configurou-se como uma tomada de atitude, mediante a 

concepção da interdisciplinaridade pois, em todo instante o sujeito era instigado a pensar na 

sua ação como o ser e o fazer na sala de aula, o desapego das certezas, a coerência com o 

individual e o respeito ao coletivo pautado na ação, na ousadia e no movimento 

proporcionado pelas ações do filme. 

As ações do filme foi o que incitou para discutir a constituição da identidade do 

professor dos alunos em relação ao processo da formação continuada, ao relacionar os 

momentos do filme com a prática cotidiana da escola. Acredita-se na perspectiva formativa, 

quer seja inicial ou continuada como uma oportunidade de remexer na  prática do professor 

e potencializar os processos de mudança, latentes nos  cursos de formação.  

A análise das informações e dos resultados faculta a interpretação de sinais da 

situação pedagógica, configurada nas tarefas propostas aos alunos, por parte do 

orientador/investigador constituindo-se na correspondência entre plano/ação, reflexão e 

hipótese/intervenção com a conseqüente reconfiguração do processo de ambos os casos. 
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Em uma análise mais subjetiva do filme Colcha de Retalhos pode-se dizer das 

provocações incitadas acerca da reflexão sobre vida de cada sujeito. Ao olhar para o Colcha 

estendida e para cada retalho ali compondo o todo tem-se a sensação de estar vivenciando 

cada pedaço vivido por cada personagem. Esse composto aflora uma reflexão sobre a nossa 

própria vida e o papel que cada um de nós tem desempenhado na família ou na sociedade. 

Assim como a bordadeira bordava o jardim amarelo, retratando cenas, passagens de parte 

das paixões de sua vida, há possibilidade de se incorporar essa  simbologia e fazer relação 

com as histórias de vida de cada individuo, ou retratar outras simbologias provocadas pelo 

filme. 

Enfim, pode se dizer da possibilidade de outros olhares ao utilizar dessa mesma 

metodologia por outros estudiosos da pesquisa cientifica. Deixo para o viés da 

Fenomenologia para o olhar investigativo sobre o que se vivencia, uma vez que o homem 

não é visto só por meio de sua história, mas como são e o que fazem ser. Deixo para o viés 

da pesquisa Analítica da Linguagem que trata das relações entre o que se vive e o que 

consegue dizer daquilo que viveu buscando  relacionar idéia e a palavra para compreender 

fatos e transmitir significados. O que focalizei aqui foi à possibilidade da mediação coletiva 

entre os sujeitos de modo que sob o suporte Filme, os sentimentos, as simbologias, as 

figuras se apresentassem como uma metodologia rica nas pesquisas no campo da educação. 
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