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Resumo: Neste artigo, apresento a possibilidade de explorar a ideia de imaginário atrelada ao 

campo da educação. Assim sendo, busco compreender o conceito, problematizando-o com 

base em teorias que abrem espaços para multidimensionalidade humana. Nesse sentido, situo 

o conceito de imaginário, voltando-o para a abordagem de duas ideias que subjazem às teorias 

e processos educacionais: imaginário e educação; caos e processo de criação, que acabaram 

por estruturar os traços significativos que constituem este trabalho.  

Palavras - Chave:  Imaginário. Educação. Complexidade. Caos. Criação.  

 

Introdução 

 

Diante das investigações desenvolvidas até o presente momento sobre minhas 

inquietações referentes aos problemas educacionais contemporâneos e me questionando a 

respeito do significado de formar novas gerações em um contexto social plural e complexo, 

minha preocupação inicial foi de ampliar tal estudo, em nível científico, ao conceito de 

imaginário, este que constitui a diretriz temática de minha tese de doutorado. Assim sendo, 

compreendo que existe uma articulação entre meu questionamento e a necessidade de 

aprendermos a pensar de maneira diferente. Quero deixar claro aqui, que na minha 

perspectiva, não se trata de inverter o procedimento tradicional de pensamento, mas de lançar 

um olhar para os valores e saberes que aí se constituíram e refletir sobre estes aspectos, 
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avançando no sentido da construção de uma teia complexa e tênue que lhe interliga ao 

pensamento pós-metafísico que dizemos ser atual. 

Pensando sobre este contexto, fui instigada a investigar qual o papel do imaginário, 

nessa tessitura. O estudo volta-se para a abordagem de duas ideias que subjazem às teorias e 

processos educacionais: imaginário e educação; caos e processo de criação. Assim sendo, 

exploro o conceito de imaginário, problematizando-o com base em abordagens que abrem 

espaços para multidimensionalidade humana. 

 

Imaginário e Educação 

 

A cisão clássica entre mente e corpo, psique e matéria ainda se fazem presente no 

pensamento ocidental, porém, cada vez mais nos abrimos para possibilidade de se pensar na 

existência de relações sociais que envolvam a formação humana considerando a dimensão 

simbólica. Assim, procurando uma abordagem mais complexa da questão, entendo como 

necessário e importante levar em consideração o lugar e sentido do imaginário na educação. 

Nessa perspectiva, procuro elucidar inicialmente de que imaginário estou falando. 

De acordo com Filipe Araújo (2003) o imaginário não é apenas um termo que designa 

um conglomerado de imagens heteróclitas, ou seja, uma junção de imagens fragmentadas, 

irregulares ou distantes de qualquer regra, mas remete para uma esfera psíquica onde as 

imagens adquirem formas e sentidos devido à sua natureza simbólica. À primeira vista, os 

domínios da imagem, da imaginação e do imaginário, não constituem objetos privilegiados da 

filosofia contemporânea, uma vez que esta se distinguiu por um intelectualismo vigoroso, que 

culminou num pensamento estruturalista e sucedeu progressivamente a escola 

fenomenológica, preocupada com a restauração da primazia do sensível através da percepção, 

mas que embora seus esforços, não conseguiu modificar os pressupostos tradicionais de que a 

imaginação se assimila a um desejo aniquilador da consciência e o imaginário a uma 

irrealidade. Tradição herdada de um pensamento cartesiano que encara a imaginação como 

produção de ficções e que encontra uma possibilidade de legitimação apenas no campo da 

arte. Pensamento este que provavelmente foi responsável pela cisão de saberes. 

A descrição sistemática do imaginário humano, seja ele coletivo ou individual, resulta 

de disciplinas e saberes parciais, como na psicanálise, na antropologia... Porém, conforme 

Araújo (2003), há um avanço no final do século XX, que se deve a uma teorização filosófica 

sobre os níveis de representação e de realidade e que permitiram a fundação de novos 

métodos de análise. Segundo o autor, entre os anos de 1940 e 1990 foram numerosas as 
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contribuições de Sartre, Gaston Bachelard, Roger Caillois, Levy-Strauss, Paul Ricoeur, 

Gilbert Durand, Henry Corbin, Gilles Deleuze, Jaques Derrida, Jean-François Lyotard, Michel 

Serres..., autores que com suas teorias beneficiaram um contexto intelectual favorável a novas 

orientações, que permitiram as repercussões da estética surrealista, que paralelamente à lenta 

difusão da psicanálise freudiana, promoveu práticas imaginativas, seguida do interesse pela 

psicossociologia religiosa, através do impacto do pensamento de Emile Durkheim, dos 

trabalhos sobre fenomenologia religiosa de Mircea Eliade, da psicologia religiosa da escola 

junguiana e por fim, à progressão de um neokantismo que considera como “adquirido o 

estatuto transcendental da imaginação e sua participação na constituição de um sentido 

simbólico proposto por Ernest Cassirer e Martin Heidegger” (ARAÚJO, 2003, p. 2). Assim 

sendo, a imaginação e a imagem puderam ser integradas em novos métodos, processos 

filosóficos e ciências cognitivas, revalorizando tanto as metáforas como as representações 

visuais. 

Conforme nos mostra Arruda (2006), coube à fenomenologia precisar o verdadeiro 

caráter da imagem e apoiando-se no pensamento sartreriano diz que uma imagem não se 

aprende, uma vez que a própria percepção cria obstáculos para isso. Neste sentindo, diz que o 

objeto na percepção é como que „reencontrado‟ pela consciência, enquanto que na imagem, é 

a consciência que dá a si mesma o objeto, porém, nem sempre sua estrutura é completamente 

objetivável, como se, de certa forma, houvesse uma dimensão do objeto ausente, mesmo ele 

estando presente, o que nos leva a reconhecer o caráter paradoxal que constitui a essência da 

imagem, como por exemplo: “a imagem de um cubo mostra-o desde o primeiro instante como 

um cubo; a percepção de um cubo obriga-nos a dar mentalmente a volta: é uma síntese 

latente”. (ARRUDA, 2006, p. 12). 

Lembrando assim, que a síntese é imediata e que o sentido e intencionalidade 

configurativa destas formas de pensamento, diferem essencialmente segundo o autor. Esta 

configuração traz como característica a imagem estar envolta por um certo nada, o que 

também a diferencia da lembrança, uma vez que esta, tem um objeto real, mas que está no 

passado e precisa ser recordado, não evocado. É o que afirma Arruda quando diz que o 

reencontro de uma lembrança significa a convocação de um conjunto de estados da 

consciência. “É todo o campo psicológico, num momento dado da consciência, que se 

reanima e vive globalmente. Não existe, nesse caso, nenhuma espécie de „ausência‟” (2006, p. 

13). Compreende-se assim, que na evocação a imagem apresenta-se como estranha ao campo 

da consciência, vinculando-se a possibilidade de se trabalhar com o futuro, uma vez que 



4 
 

necessitamos de uma força geratriz do novo. É nesse sentido que se coloca a capacidade da 

função imaginativa.  

 Pensando no imaginário atrelado ao campo da educação, não quero me opor aos 

objetos da percepção ou da lembrança, ou mesmo reduzir a importância destes no processo de 

formação humana, mas sim, assumir uma postura investigativa que considere as 

possibilidades de transformação do cenário educacional atual, também por meio da faculdade 

de produzir imagens. Entendo que nesta tessitura, seja possível a ressignificação das 

dimensões humanas que foram ocultadas pelo pensamento cartesiano, pela razão instrumental, 

pelo paradigma clássico de simplificação, que na minha perspectiva acabaram por reduzir a 

atividade do imaginário. Isso se apresenta de forma paradoxal, uma vez que afirmo tal 

colocação, diante do contexto atual, onde somos cada vez mais “bombardeados” por imagens. 

Nesse sentido, cabe questionar a relação referente à saturação de imagens e a atividade do 

imaginário. 

Na tentativa de elucidar tal questionamento, apoio-me em Durand (2004), uma vez que 

este autor menciona que o imaginário foi considerado suspeito e reprimido durante séculos 

pelos valores cognitivos existentes no ocidente. Em sua teoria sobre o imaginário, o autor 

retoma os progressos das técnicas de reprodução por imagens, como fotografia, cinema, 

vídeos e seus meios de transmissão, como a televisão, o fax..., que permitiram ao século XX 

acompanhar a construção de uma “civilização da imagem” (DURAND, 2004, p. 1).  Assim 

sendo, uma inflação de imagens, prontas para o consumo, acabaram por adentrar o universo 

filosófico, que até então, dependia da supremacia da imprensa e da comunicação escrita, que 

dispunha de sua riqueza de sintaxes, retóricas e processos de raciocínio sobre a imagem 

mental (perceptiva, das lembranças ou ilusões...) e ou icônicas (desenhos, pinturas, 

esculturas...). Nas palavras de Durand: 

 

Esta inovação permitiu recensear, e eventualmente classificar num trabalho 

exaustivo e que possibilitou o estudo dos processos de produção, transmissão e 

recepção, o “museu” – que denominamos o imaginário - de todas as imagens 

passadas, possíveis, produzidas e a serem produzidas. Contudo, não terá sido este 

mesmo processo que provocou uma ruptura, uma verdadeira revolução “cultural” 

nesta filosofia de livros escritos que constituiu o privilégio bimilenar do Ocidente? 

(2004, p. 6). 

 

O questionamento posto pelo autor direciona-se ao paradoxo de uma civilização que, 

por um lado propiciou ao mundo o constante desenvolvimento das técnicas de reprodução e 

comunicação das imagens, mas por outro lado, demonstrou uma desconfiança iconoclasta que 

muitas vezes suspeita, fragmenta ou até destrói as imagens. Enquanto as civilizações não 
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ocidentais nunca separam as informações fornecidas pelas imagens daquelas fornecidas pela 

escrita, sem fundamentar seus princípios de realidade numa verdade única, estabelecendo seu 

universo mental, individual e social em fundamentos pluralistas. No ocidente, o método da 

verdade (discutirei o conceito de verdade mais adiante), oriundo do socratismo e baseado 

numa lógica binária de valores verdadeiros ou falsos, atrelado ao iconoclasmo religioso, toma 

a certeza lógica para chegar a uma verdade que exclui toda e qualquer possibilidade de 

terceira solução. Neste sentido, a imagem que não pode se reduzir a um argumento verdadeiro 

ou falso, passa a ser ambígua, desvalorizada, aproximando assim, a imaginação de uma 

realidade velada, muitas vezes, considerada errada, já que a lógica aristotélica exige claridade 

e certezas. Neste cenário, encontramos o “[...] cientificismo (doutrina que só reconhece a 

verdade comprovada por métodos científicos e o historicismo (doutrina que só reconhece as 

causas reais expressas de forma concreta por um evento histórico)” (DURAND, 2004. p. 14). 

Filosofias que desvalorizaram o pensamento simbólico, o raciocínio pela semelhança 

(metáfora) e também o papel do imaginário. Uma vez que qualquer imagem que não faça 

parte de um fato, como a divagação do poeta, a alucinação de um doente mental, a visão do 

místico ou até mesmo a obra de arte, passa a ser expulsa da terra firme da ciência. Na 

confluência do exposto até aqui, com o papel do cognitivo, está a “revolução do vídeo
4
” que 

apoiada sobre o iconoclasmo técnico-científico, resulta em uma pedagogia positivista, por que 

impõe seu sentido a um espectador passivo, pois como afirma o autor: “a imagem „enlatada‟ 

anestesia aos poucos a criatividade individual da imaginação” (ibidem, p. 118). Isso por que, 

tal tipo de imagem massificada na maioria das vezes nivela os valores e escolhas dos 

consumidores, sufocando seu imaginário. 

Por este motivo, a tessitura proposta neste trabalho acolhe o que Durand (1979), 

chama de “miseralismo das esquerdas
5
”, ou seja, aquilo que a razão da produtividade 

desconsidera e isso abarca a afetividade e uma razão que respeite e reconheça as incertezas, o 

não dizível, não racional, fora da norma.  E isso vai ao encontro do que propõe Morin (2005), 

em sua concepção de razão aberta, que no meu entender, possibilita uma conexão do mundo 

da racionalidade ao mundo do obscuro, do mistério, do acaso. Parece-me que aí reside um 

aspecto importante, no sentido que diante de um pensamento pós-metafísico a razão clássica 

entra em crise, podendo haver a irrupção da desordem, do caos. No contexto de sociedades 
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plurais e complexas, desordem e caos
6
 se traduzem pelas incertezas, pois nunca estivemos 

diante de tantas possibilidades de escolhas, o que acaba por resultar numa maior possibilidade 

de se fazer escolhas “erradas”. Pensando sobre isso, direciono-me à possibilidade do caos 

desempenhar uma força criativa. 

 

Caos e processo de criação 

 

Percorrendo tal caminho, lanço um olhar mais cuidadoso sobre acaso e a dimensão 

criadora humana. No entanto, permaneço vinculada ao conceito de imaginário e por isso, 

apoio-me nos estudos de Losada (2006), filósofo que toma como fio condutor de suas 

investigações a teoria castoriadiana, de que é preciso aprender a pensar de uma maneira nova, 

que contemple a dimensão do imaginário e da imaginação. O autor entende que para 

abarcarmos uma discussão sobre a dimensão criadora, não podemos ficar presos às categorias 

do pensamento moderno e por isso coloca o conceito de imaginário radical no centro de seu 

pensamento, como uma nova maneira de entender o ser, uma nova antropologia que pense o 

fenômeno humano a partir de sua capacidade criadora ou imaginativa, que possibilite uma 

nova epistemologia, capaz de ordenar o pensamento de forma circular, numa inversão do 

procedimento tradicional. 

Segundo a teoria Castoriadiana, a imaginação e o imaginário estão na raiz do 

pensamento. Esclarecendo que esta se trata primeiramente de uma inversão ontológica, uma 

vez que o imaginário passa a ter papel central na constituição do sujeito e do social-histórico, 

bem como, a implicância de se pensar o ser humano, não como algo determinado ou pronto, 

mas em constante transformação. Em decorrência disso, acaba por ser também uma inversão 

epistemológica, na medida que se inverte um tipo de saber, de conhecimento, antes alicerçado 

num princípio de ordem, fragmentação e razão, que não abre espaço para dimensão 

imaginária (CASTORIADIS, 1987).  

Como afirma Losada:  

 

Enquanto a realidade é apresentada como um conjunto composto de elementos 

invariantes, (sejam eles de ordem lógica, econômica ou funcional), não há lugar para 

a dimensão criadora. O processo sócio-histórico, neste esquema teórico, só pode ser 

pensado como uma série de transformações sucessivas destas invariantes, e não 

como emergência do novo (2006, p. 29). 
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do acaso (ARRUDA, 2006, p. 19,).  O mesmo cabe para utilização de tais conceitos no presente trabalho. 
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Subjacente a tal consideração, compreende-se um caráter de determinidade do 

pensamento clássico tradicional. Este estudo não tem a pretensão de renunciar o mundo da 

determinidade, mas de conjuga-lo com o universo das significações imaginárias sociais. Por 

este motivo, busco a teoria castoriadiana, que pensa o ser humano como um ser aberto, jamais 

fechado, num fluxo de criação que pressupõe certa indeterminação do ser, porém, que não 

exclui o surgimento de novas determinações. Assim sendo, não se poderia pensar a realidade 

apenas pela ótica da ordem ou da desordem, mas na contemplação dessas duas dimensões, 

levando em consideração que a criação se apoia no estrato físico e biológico, que se 

transforma em fato cultural em virtude das significações imaginárias que os seres humanos 

vão constituindo no processo. Esta é uma posição contrária à disjunção de saberes 

preconizada pelo pensamento tradicional, que propõe um novo ordenamento na relação entre 

estes, em forma de espiral.  

Morin (2005), ao propor substituir um pensamento que separa, por um que une, em 

sua teoria da complexidade, se aproxima do pensamento de Castoriadis, estabelecendo assim 

como ele, sua crítica ao paradigma da modernidade que separou os saberes, simplificou-os. 

Porém, cabe ressaltar que tais teóricos não estabelecem somente críticas ao pensamento 

tradicional, uma vez que reconhecem a razão como necessária, no entanto, insuficiente para 

contemplar a realidade humana, propondo assim, que se reconheçam os limites desta, 

entendendo-se que razão e imaginação são diferentes, mas, inseparáveis.  

Diante de tal argumento, me coloco a pensar sobre a possibilidade de estabelecer 

relações capazes de percorrer o universo da racionalidade, bem como do mistério, do acaso, 

da realidade, na tentativa de visualizar o processo de criação neste cenário. No entanto, me 

parece cabível antes disso, observar que inerente a esta tessitura, está uma concepção de 

verdade, já que não há lugar para o acaso na ciência primeira que é a metafísica, onde o 

correto dá sentido à existência, em que verdadeiro é o verificável e este possibilita o 

conhecimento, logo, refletir sobre este modelo é refletir sobre o que é verdadeiro e o que não 

é verdadeiro.  

Para isso, retorno a dialogar com Arruda (2006), cujo pensamento volta-se para Grécia 

Clássica – Alethheia – em que a concepção de verdade consistia num desvelamento que se 

verificava para o homem, porém, independente dele. Ou seja, a natureza se manifestava a 

partir de si mesma, tomada de dinamicidade, capaz de compreender em si, tudo que é. E o 

homem assistia passivo sua manifestação. Pode-se compreender nesse sentido, que a filosofia 

produziu ao longo do tempo algumas imagens de si própria e aquela que se hegemonizou até 
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nossos dias nos apresenta a condição de que basta ser para pensar. Este cenário vai delineando 

uma possibilidade de história do ser, sublinhando nela as questões ontológicas. É neste 

contexto que o autor apoia-se nas ideias heideggerianas sobre a não-verdade estar vinculada a 

existência inautêntica do Ser-aí, agora. E em sua essência, ser vista como um ocultamento da 

totalidade em virtude da fixação no ente. Dessa forma, para Arruda (2006), se considerarmos 

que ocultar é não revelar, e verdade é desvelamento, ocultamento é não verdade. Assim 

sendo, o mundo do mistério encontra seu lugar. 

 

Esse mistério primordial é a não-verdade em seu sentido mais autêntico. O deixar-

ser traz a abertura não apenas o ente na totalidade tal como é, mas também preserva 

seu estado de ocultamento. Desde que o ente se mostra ao Ser-aí, oculta-se a 

totalidade, oculta-se o mundo: o ocultamento do mundo é o mistério; a totalidade, 

como mistério, esconde-se (ARRUDA, 2006, p. 16). 

 

Se pararmos para pensar na superficialidade que muitas vezes acomete a vida 

cotidiana, certamente compreenderemos o quanto os entes se desvelam no trato diário, mas 

também perceberemos que acabamos por esquecer o mistério que os envolve. O fato de nos 

esquecermos dele não o elimina, somente o retrai, direcionando o homem à realização de suas 

necessidades imediatas e reconhecendo tal posicionamento diante da realidade, a não-verdade 

como mistério relaciona-se com a errância. Não sendo esta, por sua vez, ocasional ou 

acidental, mas constitui o Ser-aí ontológico, onde todo seu comportamento possui sua maneira 

de errar, como nos aponta Arruda: “ele significa o entrelaçamento complexo dos modos pelos 

quais o Ser-aí, em seu vagar, perde-se” (2006, p. 17). Pode-se compreender nesse sentido, a 

errância como intrínseca ao ser.   

Se levarmos em consideração o contexto social complexo e plural em que vivemos 

atualmente, suas inúmeras possibilidades de escolhas e o ser ontologicamente errante que nos 

apresenta Arruda, necessitamos saber que estes seres, inseridos neste contexto, ou seja, nós, 

estamos expostos a correr riscos o tempo todo, e diante disso, comungo das ideias de 

Vasconcellos (2008), quando leva em consideração nos seus estudos, a importância de 

pensarmos sobre o risco, ou melhor, os riscos a que somos acometidos se, porventura, não 

utilizarmos a reta razão para agirmos. E que de fato, estaríamos lançados à imprudência e 

sujeitos à má escolha e às "invirtudes" ou vícios, caso não ajamos prudentemente. Trata-se, 

então, de não nos arriscarmos para que não corramos perigo. Entendo este, como ponto 

central na relação com a errância e a potência criativa ou criadora. Já que arriscar-se comporta 

o sentido de lançar-se ao desconhecido e ao acaso, estando destinados a compreender a 

urgência do contingente e da incerteza.  
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Arriscar-se será sempre como lançar os dados. Há como que uma escolha que não 

escolhemos ao nos colocarmos em risco. Talvez, melhor dizendo, não nos 

colocamos em risco como nos colocamos em perigo. Estamos simplesmente em 

risco, na forma mais extrema do risco: a criação (VASCONCELLOS, 2008, p. 1). 

 

Com isso, assim como Vasconcellos, compreendo o “lugar, posição” da criação como 

sendo de enfrentamento, uma vez que a criação depende em larga medida de enfrentarmos o 

risco e afirmarmos o acaso. Em seu sentido mais radical, criar é produzir o novo. Trata-se, 

deste modo, de não trilhar os caminhos até então percorridos. Como diz Vasconcellos: “trata-

se de lançar-se à deriva, experimentar um certo nomadismo, abrir-se aos devires, afirmar o 

acaso, todo o acaso. Os criadores, filósofos, cientistas ou artistas, ao abrirem-se aos devires, 

experimentam o novo em suas obras” (2008, p. 1). Posso lançar-me aqui, a dizer então, que o 

pensamento, a força criadora originária, não é obra de passividade, ou de um homem que 

permanece passivo diante do universo, como discutiu Arruda quando voltou seu pensamento 

para Grécia Clássica – Alethheia, ou ao pensamento tradicional, mas porque criar é lançar-se 

ao acaso, é estar em risco. E esta é uma marca latente do pensamento pós-metafísico e do 

contexto complexo e plural em que vivemos.  

 

Considerações finais 

 

O que tentei explanar neste trabalho é que esse modelo de verdade que atravessou a 

história do pensamento, procurou eliminar o risco e o acaso do pensar. Entretanto, para 

colocarmos em questão o pensamento complexo, antes de tudo, precisamos pensar sobre os 

mesmos e sua relação com a verdade e com o processo de criação, ou, dito de outro modo, 

precisamos tratar do risco e do acaso tanto no pensamento como na prática educativa, tendo 

em vista a emergência de uma saída reflexiva e criativa para formação pedagógica e a 

resolução de problemas educacionais contemporâneos. Nesse sentido, entendo que a 

originalidade da função imaginativa está presente numa fusão entre traços metafísicos e as 

formas pós-metafísicas de pensamento que se apresentam na atualidade, mas para isso se faz 

necessário assumirmos a capacidade natural de produzirmos imagens, que poderão nos levar à 

liberdade de autotransformação das circunstâncias que o universo educacional vem 

enfrentando nos dias de hoje. Compreendo que esta configuração torna evidente a urgência de 

um movimento dialético que nos possibilite pensar de maneira diferente, o que contemplaria a 

possibilidade da ciência reconstituir-se. Compreendo também que inerente ao processo de se 

pensar de uma maneira diferente da qual se está acostumado, configura-se um cenário de 
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expansão da consciência, um alargamento até “territórios mentais” inéditos a nós. Decorrer 

sobre isso parece tarefa difícil, levando em consideração a dualidade entre o universo material 

e mental humano que se instaurou na modernidade. Porém, penso que este movimento pode 

constituir-se como tarefa de uma nova epistemologia. 

O cenário no qual se encontra a educação, mobiliza em especial aqueles que têm a 

responsabilidade de formar gerações, visando sempre uma qualificação e formação melhor: os 

educadores. Enquanto profissional da área da educação, me lancei aqui, à tentativa de mostrar 

que com o risco e o acaso, é possível a própria criação, seja filosófica, científica ou artística.  

Que o processo de criação se dá no criar também sob o signo do risco e do acaso que permite 

o acesso ao que inicialmente tratou Arruda, a evocação da imagem que se apresenta como 

estranha ao campo da consciência e que se vincula à possibilidade de se trabalhar com o 

futuro, como força geratriz do novo, por meio da função imaginativa. Ressaltando, porém, 

que o trabalho encontra-se em fase de configuração e que ainda tenho muito que avançar nas 

investigações. 
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