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 A pesquisa: HISTÓRIA DE VIDA DE UM DESTACADO EDUCADOR RIO-

GRANDENSE proporcionou construir a história de vida de Jary Schirmer, educador que 

formou gerações de alunos em Sobradinho, RS, e participará de um livro com histórias de 

vida educadores sul-rio-grandenses. A pesquisa integra, na qualidade de subprojeto, o projeto: 

O SUJEITO SINGULAR-PLURAL – NARRATIVAS DE VIDA, IDENTIDADE, 

DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR. Este último, 

institucionalizado como o projeto “guarda-chuva”, que tem caráter longitudinal, com método 

(auto) biográfico e opera com veios metodológicos: veio I - Histórias de Vida de Destacados 

Educadores Rio-Grandenses; veio II - Seminário de Investigação-Formação, como formação 

continuada de professores. O projeto em tela integra o veio I. Nesse contexto, objetiva: a) 

proporcionar visibilidade à História de Vida de destacado educador, partícipe da História da 

Educação Sul-Rio-Grandense – professor Jary Schirmer –, pela compreensão de relações 

educativas e de construção de identidade que ocorre no processo formativo e de trabalho 

desse educador, constituindo acervo para utilização de estudiosos na área; b) compreender o 

pensamento e a prática pedagógica, inerentes à História da Educação Sul-Rio-Grandense, 

esposados por esse educador. A metodologia trabalha com Histórias de Vida, mediante 

narrativas de vida cruzadas e de documentos pessoais/institucionais. Tanto a pesquisa do 

subprojeto como a pesquisa matriz desenvolvidas no âmbito do GP: Profissionalização 

Docente e Identidade – GRUPRODOCI, do qual participam pesquisadores do país e do 

exterior, quer na qualidade de membros efetivos, quer como associados ou, ainda, como 

colaboradores. Essa pesquisa apresenta profícua produção com publicações no país e no 

exterior; organização e participação dos integrantes em eventos nacionais e internacionais e 

em seminários de pesquisa (auto) biográfica. Acreditamos no caráter formativo da pesquisa 

autobiográfica, o que afirmamos não só pelo que consta na literatura, mas, igualmente, em 

virtude da experiência de minha orientadora com trabalhos nessa tradição de pesquisa. A 

pesquisa com Histórias de Vida de Destacados Educadores proporciona a que esses 

educadores permaneçam na memória das pessoas.  

Palavras chave: Pesquisa (auto) biográfica: História de Vida: Destacado Educador. 


