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RESUMO 

A imaginação é normalmente estudada em crianças e em atividades infantis, há uma tendência 
em considerá-la com uma atividade menos importante quando abordamos as atividades 
cognitivas adulto. Este trabalho tem como objetivo fazer reflexão teórica sobre a imaginação 
em duas pesquisas sobre a formação de conceitos cotidianos e científicos. Baseamos nas 
perspectivas teóricas da psicologia cultural e na teoria da criatividade para refletir sobre o 
papel da imaginação nestes processos. Na primeira pesquisa analisamos a construção do 
conceito de olhar mediado pelas histórias de vida e pela utilização do filme e das fotografias 
como forma de metodologia. Já na segunda pesquisa investigamos as relações interativas na 
universidade e como o conhecimento se constrói nos espaços de convivência. Esta ultima 
pesquisa é financiada pelo edital universal 2009/14 CNPQ.   

Palavras chaves: imaginação, conceitos científicos, conceitos cotidianos, conhecimento. 

 

ABSTRACT 

IMAGINATION IN THE PROCESS OF FORMATION EVERYDAY AND SCIENTIFIC 
CONCEPTS 

Imagination is usually studied in children and in children's activities where there is a tendency 
to regard it as a less important activity when approached in relation with the adult. This work 
aims to reflect theoretically about imagination in two researches of training in everyday and 
scientific concepts based on theoretical perspectives of cultural psychology and the theory of 
creativity to reflect on the role of imagination in these processes. In the first study we analyze 
the construction of the concept of looking mediated by the stories of life and by the use of 
film and photographs as a form of methodology. In the second study we investigated the 
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interactive relationships at the university and how knowledge is constructed in the living 
spaces. This latest research is funded by CNPQ, edictal 14/2009. 

Key words: imagination, scientific concepts, everyday concepts, knowledge. 

 

A imaginação em adultos é pouco estudada embora seja uma das atividades 

psíquicas superiores que está na base de todos os demais processos cognitivos. Normalmente 

a imaginação é estudada em crianças e em atividades infantis. O brinquedo, os jogos 

simbólicos, as narrativas de história, por serem atividades fortemente ligadas ao processo 

imaginativo são frequentemente estudadas junto com o processo de imaginação. Neste 

sentido, há uma tendência de considerar a imaginação com uma atividade menos importante 

quando abordamos as atividades do adulto, como memória, raciocínio lógico, linguagem. 

Imaginação, fantasia, ilusão são aspectos considerados pouco verossímel e independente das 

atividades adultas. Esta tendência parece, pelo menos no Brasil, ser fruto das leituras da teoria 

piagetiana, que entende as atividades lógicas, abstratas e formais como sendo características, 

principalmente, da cognição adulta e as imitativas, imaginativas e simbólicas do mundo 

infantil. Este trabalho tem como objetivo fazer uma tentativa teórica da imaginação e em 

pesquisas a partir da teoria psicologia cultural, para entender os processos da formação de 

conceitos.  

Um dos constantes entendimentos sobre a imaginação é sua relação com os 

aspectos criativos. Neste sentido, quando abordamos a formação de conceitos também o 

fazemos, baseado na teoria de Vigotski como sendo um processo criativo. Se a criatividade, 

na maioria das vezes é associada aos aspectos artísticos e lúdicos, tentamos abordá-la aqui, 

como uma atividade mental altamente complexa, mas que envolve, assim como a imaginação, 

artifícios cognitivos sofisticados.  

Portanto, acreditamos que o processo e desenvolvimento dos conceitos é uma 

atividade criativa. Vigotski (2001) destaca que “um conceito não é uma formação isolada, 

fossilizada e imutável mas, sim, uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a 

serviço da comunicação, do entendimento e da solução de problemas.” (p.67). Vigotski 

(2001), citando Ach, destaca que o processo de formação de conceitos não é passivo e 

mecânico, mas ativo e criativo. A ligação mecânica entre a palavra e o objeto não é suficiente 

para o desenvolvimento de um conceito, uma vez que, a formação do conceito estabelece-se 

por meio da resolução de um problema que envolve a ação, portanto, o conceito surge como 
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uma das alternativas para o problema apresentado. Ao tentar resolver os problemas, o sujeito 

reflete, age e constrói novas formas de pensar um mesmo problema.  

A formação de conceitos e as transformações na organização dos significados, 

lógicas de pensar e agir, exigem operações mentais e funções de abstração e generalização 

muito flexíveis. Esta flexibilidade é adquirida pelo desenvolvimento do processo de 

imaginação (Vigotski, 1998). A formação de conceitos, então, é uma atividade que envolve a 

criatividade como habilidade de resolver problemas. (Alencar, 1993; Ayman-Noley, 1992; 

Hayloc, 1987; Wallas, 1970; Weschsler, 1988), em que a criatividade seria também a 

capacidade de resolvê-los. A posição que Vigotski ressalta é de que os conceitos surgem a 

partir da execução de uma ação para resolver um problema. De acordo com Antsiferova 

(1997), a atividade criadora e a atividade adaptativa dos animais “aparece como a forma 

fundamental de existência” (p.37). Para a autora, a atividade criadora faz parte da própria 

atividade psíquica, como uma unidade que envolve uma ação reflexiva (interna) e uma ação 

executiva (externa). Assim, a formação de conceitos seria um processo de criatividade 

humana em que uma novidade poderia provocar a reflexão e a mobilização de uma nova 

organização.  

Steiner e Moran (2003) destacam que a teoria de Vigotski tem um foco importante 

na criatividade e no desenvolvimento, pois ressalta a relação do sujeito com os objetos e suas 

relações culturais e sociais: a criatividade é vista como uma produção na relação das 

construções dos significados.  Para Vigotski, a criatividade é dialética e influencia o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Segundo os autores, a teoria de 

Vigotski destaca a criatividade como um processo da imaginação e da cognição. É por meio 

da imaginação que se começa a operar com conceitos, ou seja, operar com conceitos faz parte 

da mente imaginativa e conseqüentemente do processo criativo. Teóricos da criatividade 

(Amabile, 1983, 1990; Csikzentmihalyi, 1999) de outras vertentes, também desenvolveram 

teorias que enfatizam a criatividade como produto da interação social e têm uma visão 

congruente às propostas pelos teóricos russos, embora não enfatizem os aspectos históricos.  

Van Der Veer e Valsiner (1999) destacam que os pensamentos são formados por 

conceitos e Rubinstein (1978), por sua vez, define pensamento como operações; assim, 

estudar a transformação dos conceitos é, também, estudar a transformação dos significados e 

das operações que constituem as resoluções de problemas. Deste modo, o conceito não é 
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apenas uma relação da palavra com o objeto, mas constitui uma forma de abstração e, para 

nós, marca formas de operar sobre o mundo em diferentes contextos comunicacionais. Para 

Vigotski (2001), a formação de conceitos acontece a partir de seqüência de ações (atividades); 

ao entrar em contato com um problema, tentamos achar uma solução, e é na operação 

complexa do pensamento verbal, na relação entre cognição e afetividade que os conceitos são 

construídos.  

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é 
impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento 
central, que têm todos os fundamentos para serem considerados causa 
decorrente do amadurecimento de conceitos, é o emprego específico da 
palavra, o emprego funcional do signo como meio da formação de conceitos. 
(Vigotski, 2001, p.170) 

Ao estudarmos a construção de conceitos percebemos que a atividade criativa, 

como processo do desenvolvimento humano, se faz presente. Então, relacionamos vários 

processos: a criatividade, a imaginação, a linguagem, simbolismo, resolução de problemas. 

Em algumas pesquisas feitas por nós podemos considerar o processo de imaginação como 

participante do processo de formação de conceitos, tantos dos cotidianos quanto dos 

científicos. O conceito de imaginação está intrinsecamente relacionado com a imagem, como 

processo cognitivo está relacionada à produção de imagens a partir dos processos do 

pensamento. Portanto, temos trabalhado com metodologias que pressupõem o uso de imagens, 

como a fotografia e o cinema, como forma de provocação para a imaginação. A abstração é 

uma das formas que a imaginação participa do processo de pensamento. Para, por exemplo, 

entendermos o conceito de molécula ou átomo precisamos representá-los mentalmente, o que 

fazemos através da imaginação: uma ação cognitiva abstrata que necessita também da 

capacidade de fantasiar e imaginar. Mesmo na linguagem constantemente precisamos evocar 

a imaginação para ter acesso ao mundo representado nas palavras ou para construir e articular 

novos conceitos linguísticos.  

Em uma pesquisa feita por nós, investigamos o conceito de “olhar” em mulheres 

mediado por fotografias e pelo cinema. Acreditamos que o uso de tais mediadores na 

construção dos dados evocavam a imaginação mental para construção de um conceito que 

tratava de uma experiência física, o da visão, mas também ideológica, das várias maneiras de 

se ver e culturalmente organizado. Nesta pesquisa o objetivo foi o de analisar a construção do 

conceito de Olhar por meio da identificação de permanências e modificações dos significados 

que o compõem em entrevista de histórias de vida, sobre a atividade de fotografar e após 
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quatro mulheres (SOL, LUA, DAMA DA NOITE E ESTRELA) terem assistido ao filme 

“Janelas da Alma”.  

A importância do estudo dos conceitos cotidianos nesta pesquisa sobre o Olhar 

está no fato de que possivelmente possamos entender os processos polifônicos de construção 

de conhecimento por meio da análise dos significados enunciados em entrevistas de história 

de vida e sobre as atividades de fotografar e de assistir ao filme “Janelas da Alma”, 

desenvolvidas por quatro mulheres. O conceito sobre o Olhar está presente no mundo 

contemporâneo através da proliferação das imagens e dos símbolos visuais, portanto, 

entendemos também que a imaginação foi um processo cognitivo importante para a 

construção deste conceito.  

Acreditamos que as participantes já possuíam uma forma específica de Olhar o 

mundo a partir de suas histórias de vida, convicções e atividades cotidianas. Ao iniciar o 

estudo, esses significados iniciais sobre o Olhar seriam concretizados em suas primeiras fotos 

e poderiam dar-nos uma noção de como estava sendo regulados pela análise das interações 

nas primeiras atividades desenvolvidas pelas participantes no estudo, ou seja, pelas 

enunciações da entrevista de história de vida e da primeira entrevista semi-estruturada sobre 

as fotografias tiradas. A partir da proposta da atividade de assistir ao filme ‘‘Janelas da 

Alma’’, outras concepções sobre o Olhar surgiriam e seriam expressas por meio das 

entrevistas e das fotografias que tiraram após assistirem ao filme. A fotografia foi também 

uma forma em que o pensamento pudesse ser representado através de imagens e na descrição 

oral destas.  

    Como vivemos num mundo do espetáculo (Debord, 1997) em que construímos o 

conhecimento do cotidiano também por meio de ferramenta simbólicas geradas e geradoras de 

imagens propomos o cinema como um instrumento influenciador das mudanças no conceito de 

‘Olhar’, também porque acreditamos que a imaginação propiciada por este produto cultural seja 

capaz de provocar um impacto na construção tanto dos conceitos quantos de seus significados. 

A teoria do cinema, ao estudar as imagens e o processo da visibilidade nos filmes, contribui 

para o entendimento do conceito de Olhar e a forma pela qual o Olhar participa na experiência 

de ver, ouvir e assistir ao filme. A câmera é designada como o olho mecânico (Bernardet, 

2004), neste sentido, em muitos momentos, a forma como se constrói as cenas dos filmes 

remete à experiência do Olhar. O filme é feito para ser ‘olhado’, por isso, várias produções 
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fílmicas comparam a câmera ao olho humano, pois é direcionada por quem olha por meio da 

lente. Destaca-se a produção cinematográfica detentora de uma linguagem específica em que o 

som, o movimento e as imagens são trabalhados para organizar certa mensagem intencional. A 

linguagem é definida por sua relação com as imagens. O ‘ver’ é o componente principal da 

linguagem fílmica, ou seja, a linguagem do cinema organiza-se em torno das imagens e da 

possibilidade de Olhar o filme. Para se entender o filme, precisamos acompanhá-lo com os 

olhos e com os ouvidos, uma vez que a imagem, o movimento da imagem, a trilha sonora e a 

narrativa compõem seu discurso. Assim, escolhemos como ferramentas mediadoras do estudo 

as fotografias geradas pelas participantes, as entrevistas e o filme “Janelas da Alma” que é 

também uma metalinguagem do cinema e do próprio conceito de Olhar; já que ao desenvolver 

este tema, os entrevistados recorrem ao cinema e à fotografia para explicar seus sentimentos em 

relação ao ver e ao não-ver.  

O nosso Olhar é sempre atravessado por algo, mediatizado pelas tecnologias, 

pelos aparatos culturais que então se transformam no nosso grupo, na nossa cidade, na nossa 

casa. Para podermos observar essa construção, buscamos participantes para o estudo que 

fossem mulheres, mães, esposas e profissionais, que pouco tempo têm para o lazer e para ir às 

salas de cinema assistir a filmes. Nossa opção, então, é enfocar a construção de 

conhecimentos relacionados ao Olhar a partir da pouca experiência adquirida no cotidiano de 

ir às salas de cinema, introduzindo ferramentas como a fotografia e a atividade de assistir ao 

filme em um local especial, numa sala específica para descrever a e analisar as mudanças que 

podem ocorrer nas explicações e nos fazeres dessas mulheres comuns. Imagens paradas, 

imagens em movimento: a fotografia e o cinema. Estudamos estas mulheres através de seu 

mundo de imagens e de imaginação, de palavras e de significados. Não são a máquina 

fotográfica e a filmadora os novos olhos que enxergam o nosso dia-a-dia?  

Ao identificar os significados de Olhar que foram construídos pelas quatro 

mulheres depois de assistirem ao filme podemos perceber dinâmicas diferenciadas e algumas 

semelhantes entre as quatro, que estão ligadas às seus significados construídos durante todo o 

processo do estudo. Apesar destas mudanças estarem ligadas às suas atividades cotidianas e 

sociais, pudemos observar que a experiência estética e a possibilidade da imaginação 

(Vigotski, 2001a) com o filme provocou a instauração de novidades capazes de construir 

novas possibilidades das mulheres de re-significar antigas crenças e valores, transformando-

os a partir dos jogos polifônicos na interação com os significados de Olhar.  



7 

 

Assistir ao filme Janelas da Alma foi uma atividade que possibilitou uma nova 

construção do significado de Olhar, as mudanças possibilitaram uma nova composição dos 

significados aprendidos ao longo da atividade de assistir ao filme e uma ação metafórica sobre 

a linguagem. A linguagem do filme e sua construção metafórica possibilitaram às mulheres 

aprender e utilizar novas metáforas, criando a relação entre os novos significados e os antigos 

e com aqueles canônicos inseridos em sua cultura e nos campos simbólicos que vivenciam 

cotidianamente.  

 

A construção de conceitos científicos na graduação 

  A pesquisa está sendo realizado nos ambientes de convivência, como por 

exemplo, o Mini-Shoppingi e áreas verdes da Universidade Tiradentes por meio de entrevistas 

realizadas com os grupos que se encontrem em interação nesses lugares, independente de 

idade, curso e período do curso. Porém, ressalta-se que, mesmo que esses fatores não sejam 

pré-requisito para a participação nas entrevistas, na construção das análises estamos 

observando os aspectos que podem se mostrar relevantes devido às essas questões. O período 

de entrevistas é de 1 hora, sendo que cada entrevista por grupo dura em média 10 minutos. 

Ressalta-se que, essa duração dá-se consoante a disponibilidade de tempo dos mesmos, sendo 

assim, o tempo de duração das entrevistas tem sido um manejo próprio do grupo conforme 

suas possibilidades de horário. E a quantidade de grupos participantes é conforme o alcance 

dessa hora.  

As entrevistas não foram agendadas previamente com os grupos, mas estes são 

abordados e interrogados; depois de uma breve explanação sobre o que se trata o estudo, os 

objetivos, bem como a privacidade da identidade nas entrevistas; se desejam participar da 

pesquisa naquele exato momento. Sendo positiva a resposta, é desenhado um mapa sobre as 

posições ocupadas pelos integrantes do grupo. Neste mesmo mapa, com o decorrer da 

entrevista, são anotadas as possíveis interações de falas dos mesmos. Para tanto, faz-se 

necessário a presença de duas pesquisadoras, pois enquanto uma fica encarregada de realizar 

as perguntas da entrevista, a outra anota essa interação grupal, para que se evite a perda dos 

dados, buscando uma clareza que tem sido imprescindível para as análises dos dados. Nesta 

pesquisa, a imaginação é propiciada pela interação entre os grupos onde há o 

compartilhamento do pensamento através das relações dialógicas e da linguagem.   
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Segundo aos alunos entrevistados um profissional não pode ter opiniões do senso comum, tem 

que transformar os conceitos do cotidiano, e o curso faz com que suas relações sociais sejam 

transformadas no sentido de ter outro olhar sobre os acontecimentos e as pessoas: 

E principalmente a gente aprende a olhar as pessoas com outros olhares. 

Você não julga as pessoas pelo hábito que a pessoa faz, mas você tem todo 

um conceito que a gente analisa né, e tal. A gente, particularmente assim, o 

curso, me transformou em outra pessoa. A faculdade. 

 

 A apreensão desses conceitos científicos representa para o aluno a formação de 

consciência, é ao adquirir conhecimento que se toma uma noção de realidade e, essa noção de 

realidade implica em amadurecimento proporcionando um entendimento dos fatos e das 

coisas: 

E assim não tem mais timidez de falar de determinados assuntos, que antes 

agente ouvia falar, nos meios de comunicação, mais assim...não conhecia a 

verdadeira, o verdadeiro conceito daquilo né, porque a mídia fala o que eles 

querem, agente que tem que correr atrás pra saber a realidade de tudo, né 

com a Universidade agente já não tem mais a timidez de falar de muitos 

assuntos. 

 

 O processo dialógico é transformador do conhecimento, como dispositivo de criação, 

de interação, assim como a imaginação propiciada por estes encontros. Ao mesmo tempo em 

que um criador de sentidos e significados, neste caso especifico, confunde-se com um 

instrumento de transformação do saber em conhecimento, a informação transmitida que entra 

em interação com as formas de ser e agir, isto é, com as construções a priori do homem que se 

entrelaçam com a presença do outro, tomando a forma de conhecimento, à medida que 

sentidos são construídos sobre a informação transmitida formalmente. 

 

“(...) é realmente assim uma forma deee...fazer conhecimento aqui no  Mini-

Shopping (...) é um dos modos de, de se obter conhecimento é em, através da 

interação. E quando você interagi no meio do que você, digamos assim se 

sente a vontade pra opinar, pra debater assim faz conhecimento, obter 

conhecimento” 

  

“como eu aprendo na sala de aula não é a mesma que eu vou passar pra 

meu pai, pra minha mãe que é leigo. Eu tenho que transferir a linguagem, 

colocar em uma linguagem popular. Ah, se eu vou falar com alguém eu vou 

usar linguagem mais popular possível, porque se eu for usar a linguagem 

cientifica, vai dizer: ta me xingando? (risos..) Né?” 
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O ritmo e o agrupamento das pessoas nestes locais é cíclico, mas orientado pelo 
movimento acadêmico das aulas, das atividades e dos estudos. O espaço de convivência é o 
lugar prioritário do encontro para o lanche, para as comemorações e, também, para o estudo e 
o trabalho. E, assim como nos conta outro grupo, os significados que circulam neste espaço se 
expandem e se retraem. Expandem para o além conhecimento, retraem para o trabalho a fazer.  

 
Entrevistadora: E por que vocês vieram, assim, escolheram o Mini-
Shopping, vieram fazer o trabalho aqui? 
ENTR A: Porque é um lugar muito... é sério, não vou responder mais não, 
sério mesmo, risos... 
ENTR B: Não, a gente saiu da aula, almoçamos, ai tipo... aqui é tranqüilo, 
não tem muito barulho, risos, e todo mundo pode vir pra cá na hora que a 
gente quiser entendeu? Ir pra um lugar onde a gente pode fazer o que a gente 
quiser, então, é o melhor lugar da faculdade pra fazer esse tipo de coisa. 
Tipo, na Biblioteca você pode fazer ta, mas, tipo, a gente pode fazer barulho 
querer incomodar os outros, ta no Mini-Shopping é um lugar onde a gente 
tem pra fazer qualquer coisa. 

 

Ademais, pensamos que as atividades desenvolvidas nestes ambientes, como a 

conversa informal tecida com os assuntos da “sala de aula”, contribuem para a formação 

profissional e pessoal. Nestas atividades é que os conceitos científicos se mesclam com os 

cotidianos, também através da imaginação, dando sentido em suas vidas e profissões. É na 

atividade e no pensamento que os conceitos vão sendo modificados e reconstruídos: 

atividades cotidianas, esporádicas, científicas, contínuas. As atividades culturais possibilitam 

manifestações e leituras dos cânones sociais de um determinado grupo e que, dialeticamente, 

influenciam as mudanças por que passam e por elas são influenciados. Ao propormos este 

estudo acreditamos que o processo e desenvolvimento dos conceitos é uma atividade criativa, 

portanto que envolve várias ações mentais e sociais, influenciados pela interação dos espaços 

coletivos da universidade. É neste espaço, que podem trocar idéias, conversar para organizar 

as formas de circular no ambiente universitário. Ao entrar na Universidade os alunos se 

deparam com um novo contexto cultural, regido por normas e por uma sociabilidade 

diferenciada das demais etapas (ensino médio e fundamental). Nos espaços de vida das 

instituições de ensino, os alunos são confrontados com novas experiências e visões de mundo 

e constroem novos paradigmas, imbuído de novos significados. Uma cultura da educação se 

reorganiza neste contexto. Ao mesmo tempo, as conversas dos grupos em locais de 

entretenimento, são espaços criativos intersubjetivos que permitem aos participantes 

compartilharem as teorias e as experiências da aprendizagem, como realidade vivida por cada 

um e pelo grupo em suas histórias e atividades. 
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Considerações finais 

 

Neste trabalho travamos duas pequenas discussões propostas por pesquisas feitas por 

nós que envolvem por dois processos cognitivos, a dos conceitos científicos e dos cotidianos, 

para propor uma reflexão em que os processos imaginativos participam ativamente das 

relações lógicas e constitutivas do pensamento.   

No primeiro estudo podemos notar que os posicionamentos das participantes 

estavam relacionados com sua história de vida e cultural. Havia significados do conceito de 

Olhar que circulavam tanto nas histórias das participantes como na história social. Os campos 

simbólicos, que também envolvem a imaginação, nos quais as mulheres convivem como 

trabalho, religião, família, bairro em que moram; regulam suas formas de pensar e de agirem 

ao mesmo tempo influenciam o posicionamento ativo das pessoas no processo de construção 

cultural do meio em que vivem, possibilitando a construção dos conceitos cotidianos como, 

no nosso caso, o conceito de olhar. 

Tanto em nossa pesquisa teórica como em nosso contato com as participantes 

pudemos perceber que o conceito de visibilidade, presente no filme e na fotografia, funcionou 

como mediadores do movimento dialógico, indicando sentidos que podem gerar novas ações ou 

confirmar ações presentes ora no filme ora na atividade de fotografar. Portanto, há uma 

evidência de que o filme, as entrevistas e o fotografar são práticas dialógicas que influenciaram 

a transformação do conceito de Olhar das participantes. O filme ‘‘Janelas da Alma’’ por tratar 

especificamente deste conceito, apresentou às mulheres novos significados de Olhar e 

direcionou suas atividades de fotografar, possibilitando transformações ao focar e captar os 

eventos. 

Assim como Ginzburg (1987) destaca que Menocchio lia o mundo por um filtro 

que o fazia entender de acordo com sua tradição oral, podemos perceber que as formas de 

leitura que cada mulher fazia do filme eram regidas pelos aspectos polifônicos no jogo dos 

significados que ficam e dos que se transformam a partir de seus contextos culturais e 

familiares. O que entendiam do filme, quais os entrevistados eleitos como preferidos e o que 

entendiam de Olhar, cegueira e visibilidade encontravam aporte em seus mundos simbólicos e 

de imaginação do trabalho, dos posicionamentos do eu, do ser mulher, mãe, esposa. 
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Já no segundo estudo, por se encontrar dentro do Universo da Faculdade, o lugar e 

seus contextos orientam o agir e as conversas ao que é pertinente ao curso, desta forma, 

organiza a imaginação e o processo dialógico que é construído a partir significados do estar 

ali, permeados pelas ideologias produzidas pelos conhecimentos científicos e cotidianos. 

Podemos dizer que não só o que é transmitido na sala de aula se torna o mediador das relações 

com o espaço e com as outras pessoas nesses ambientes, mas toda a produção cultural, 

ideológica e imaginativa que permeiam tanto neste contexto quanto nas pessoas que circulam 

por ali. Os espaços de convivência fazem parte da estrutura física da Universidade, portanto, é 

ainda um estar dentro da Universidade, por essa razão ele é um portador de sentidos, os 

saberes se cruzam nesse espaço, que é um lugar de encontro, de trocas de idéias, de discussão 

sobre determinada critica que se tenha a fazer, sobre a vida acadêmica, ao mesmo tempo em 

que um lugar de descontração, de fuga da rotina de aula, de encontros com cursos diferentes, 

com pessoas do mesmo curso, mas em períodos diversificados. É, principalmente, um lugar 

de encontro com as histórias que se constroem e se contam no e deste espaço grávido de 

significados e conhecimentos.  
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