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RODRIGUES, Alessandra. Narrativas digitais, autoria e currículo na formação de professores 

mediada pelas tecnologias: uma narrativa-tese. 

 

As narrativas digitais aliam a tradição de contar histórias à contemporaneidade das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC). Quando utilizadas em contextos educacionais 

podem ser espaços de promoção da autoria e de diálogo entre os sujeitos do currículo 

potencializando aprendizagens mais significativas, contextualizadas e crítico-criativas. As 

narrativas digitais também permitem associação com o conceito de currículo narrativo, ainda 

que tenham sido pouco exploradas no âmbito das pesquisas científicas. Considerando esse 

contexto de relações possíveis, este estudo tem como objetivo analisar a produção e veiculação 

de narrativas digitais de aprendizagem (NDA) como possibilidade para a construção de um 

currículo narrativo na formação de professores e sua influência: a) na construção da autoria 

docente; b) na aproximação/apropriação/significação da tecnologia para uso pedagógico. O 

lócus de investigação foi uma disciplina semipresencial do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências de uma universidade pública brasileira. Nesta disciplina, os sujeitos de 

pesquisa produziram e veicularam suas NDA durante um semestre letivo. O percurso 

metodológico da pesquisa se fez pela observação participante das aulas presenciais da 

disciplina; pelo acompanhamento da produção e divulgação das narrativas parciais postadas em 

ambiente virtual e pela realização de grupos focais com os sujeitos. O trabalho analítico realiza-

se a partir do entrecruzamento dos discursos dos sujeitos nas NDA e nos demais contextos 

enunciativos tendo como orientadoras as três temáticas centrais do estudo: autoria, currículo 

narrativo e TDIC. Considerando esse movimento, a pesquisa constitui-se como um estudo 

qualitativo de caráter narrativo, com inspiração etnográfica. Os resultados desta investigação 

sugerem que a construção do currículo narrativo está associada a alguns elementos (aprendizagem 

narrativa e terciária, capital narrativo e experiência) e tem o modo narrativo de pensamento como 

estruturante. Este estudo também indica que, como elementos curriculares, as NDA podem ser 

vistas: a) como potencializadoras da assunção da função-autor pelos sujeitos; b) como 

instigadoras da percepção dos sujeitos sobre a temporalidade narrativa da vida e das construções 

humanas; c) como elementos de articulação crítico-reflexiva entre os conteúdos curriculares 

prescritivos e os conhecimentos, as experiências e o capital narrativo dos sujeitos; d) como 

espaços promotores de aprendizagens narrativas e terciárias que contribuem para o futuro social 

dos sujeitos, empoderando-os; e) como espaços de construção de identidades narrativas que 

permitem aos sujeitos definirem, se apropriarem e manterem a narrativa contínua de seus 

próprios currículos; f) como promotoras de processos autônomos de aproximação, apropriação 

e ressignificação das TDIC para uso pedagógico.  

 

Palavras-chave: Narrativas digitais. Autoria. Currículo Narrativo. Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC). Formação de professores.  

 

 

 



 
 

RODRIGUES, Alessandra. Digital storytelling, authorship and curriculum in teacher training 

mediated by technologies: a narrative-thesis. 

 

Digital storytelling combine the tradition of storytelling with the contemporaneousness of 

information and communication technologies (ICT). When used in educational contexts, they 

can be spaces for the promotion of authorship and dialogue among the subjects of the 

curriculum, enhancing more meaningful, contextualized and critical-creative learning. Digital 

storytelling also allow association with the concept of narrative curriculum, although they have 

been little explored in the scope of scientific research. Considering this context of possible 

relations, this study aims to analyze the production and to advertising of digitals storytelling of 

learning (DSL) as a possibility for the construction of a narrative curriculum in teacher training 

and its influence: a) in the building of teacher authorships; B) in the 

approximation/appropriation/signification of the technology for pedagogical use. The research 

locus was a semi-presential discipline of the Graduate Program in Science Teaching of a 

Brazilian public university. In this course, the research subjects produced and presented their 

DSL during a semester. The methodological way of the research was made through the 

observation of the classes in the classroom, the monitoring the production and dissemination of 

the partial storytelling posted in a virtual environment and by holding focus groups with the 

subjects. The analysis is carried out from the intersection of the discourses of the subjects in the 

DSL and in the other enunciative contexts, having as guiding the three central themes of the 

study: authorship, narrative curriculum and ICT. Considering this movement, the research 

constitutes as a qualitative study of storytelling character, with ethnographic inspiration. The 

results of this research suggest that the construction of the narrative curriculum is associated 

with some elements (narrative learning and tertiary, narrative capital and experience) and has 

the storytelling way of thinking as structuring. This study also indicates that, as curricular 

elements, the DSL can be seen: a) as enhancing of the assumption of the author-function by the 

subjects; b) as instigators of the subjects' perception on the storytelling temporality of life and 

human constructions; c) as elements of critical-reflexive articulation between the prescriptive 

curricular contents and the subjects' knowledge, experiences and narrative capital; d) as spaces 

that promote storytelling learning and tertiary that contribute to the social future of the subjects, 

empowering them; e) as spaces of construction of narrative identities that allow subjects to 

define, appropriate and maintain the continuous storytelling of their own curricula; f) as 

promoters of autonomous processes of approximation, appropriation and resignification of the 

ICT for pedagogical use. 

  

 

Keywords: Digital Storytelling. Authorship. Narrative Curriculum. Information and Communication 

Technologies (ICT). Teacher training.  
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CAMINHOS ANDADOS: TRAVESSIAS, MEMÓRIAS E PREÂMBULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A proposição de uma pesquisa volta-se sempre a uma temática de interesse acadêmico-

científico, mas tem também um alicerce na própria história do pesquisador e em sua trajetória 

de vida. Por isso, está sempre associada à relação permanentemente revisitada entre objetivo e 

subjetivo.  

É nesse movimento de ir e vir de si mesmo e ao redor de si que vamos nos construindo 

gente. E, com os olhos atentos ao vaivém, também nos fazendo professores e pesquisadores. 

Como aponta Chizzotti (2011, p. 11), “Todo pesquisador sabe quantas emoções subjazem às 

questões teóricas”. Por isso, antes mesmo de iniciar a jornada de pesquisa que culmina nesta 

tese, mas também ao longo de todo o percurso investigativo, encontro-me comigo mesma, 

enredada por um objeto de estudo multifacetado que há muito se apresenta em minha vida como 

matéria curiosa, instigante e sempre a conhecer – o que já seria indicativo de um “[...] bom tema 

para a investigação [pois] é aquele que desassossega o investigador” (RODRÍGUEZ, 2012, p. 

13). 

 Algumas de minhas memórias mostram a recorrência e as metamorfoses desse tema e 

trazem à tona mais que um olhar acadêmico e científico sobre o objeto a estudar, trazem minha 

vida revisitada e ressignificada pelo movimento mesmo de pesquisar e escrever.  Daí a 

importância de fazer uma breve retrospectiva dessa história que enreda, em idas e vindas, 

travessias e margens, elementos pessoais e profissionais exigindo olhares diferentes, mas 

E me faço gente 
no estranhamento de mim mesma  

no reconhecimento  

no desreconhecer 
nas margens  

nas fronteiras de mim.  
  

Na busca. 
Na travessia. 
Nas pegadas. 

  
No movimento cadenciado. 

Carnavalesco, ou dedilhado,  
ou silencioso... 

Sempre mineiresco. 
Rondando e rodeando as faces do eu. 

 

 

 

 

 

Autoria própria 
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articulados e prontos a dialogar. É essa urdidura de enlaces e desenlaces que apresento neste 

prólogo, buscando rememorar uma tessitura que há tempos vem construindo o objeto de estudo 

desta pesquisa. 

Desde muito cedo desenvolvi uma relação de proximidade e amor com a escritura. 

Gostava de registrar ideias, anotar pensamentos, documentar histórias vividas e materializar 

(pelo escrito) até mesmo aquilo que muitas vezes ainda não havia se constituído em mim como 

um conceito, uma reflexão ou uma memória.  Junto ao gosto pela escrita, também desde cedo 

acalentei o sonho de ser professora, intuindo que o professor é um pouco bruxo e, mais tarde, 

acreditando que entre as suas magias está a arte de marcar outras vidas e ser marcado por elas.  

Entre os devaneios de menina e o idealizado para a vida adulta, aos 19 anos conclui o 

curso de magistério e comecei a atuar como professora na Educação Infantil de uma escola 

particular e confessional de tradição em minha cidade, no interior das Minas Gerais, onde eu 

também havia estudado desde o início de minha vida escolar. Nesse período, as narrativas 

fantásticas e as histórias infantis, muitas das quais eu criava, eram centrais em minha atuação 

docente. 

Por essas escolhas que transformam constantemente nossas vidas e mudam os caminhos 

a trilhar, em agosto de 1996, mudei-me de Itajubá/MG para Lages/SC. Dois anos depois 

ingressei na faculdade de Letras da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e voltei a 

trabalhar atuando na Educação Infantil em uma escola particular da cidade. Tive, então, minha 

primeira experiência com crianças com necessidades especiais: alunos com algum grau de 

autismo, deficiência visual, paralisia cerebral e deficiências de locomoção.  

Essa vivência me assustou inicialmente (por desconhecimento, incapacidade, medo...), 

mas enriqueceu minha prática pedagógica, me ensinou a respeitar diferenças e limites 

individuais e, acima de tudo, me proporcionou um grande crescimento humano. Perceber, tão 

proximamente, a diversidade de formas pelas quais estamos presentes no mundo me fez querer 

conhecer e registrar essas histórias de vida, entender as narrativas construídas pela convivência 

com as diferenças. Mas, por problemas de saúde, tive que me afastar do trabalho e dedicar-me 

somente aos estudos. E foi nesse momento de concentração na vida acadêmica que pude me 

debruçar sobre a escrita como objeto de estudo e também voltar a exercitá-la com mais 

frequência.   

Esses movimentos me encaminharam para uma área até então desconhecida para mim: 

a redação de gêneros jornalísticos e publicitários. Recém-graduada em Letras, em 2001, 

conciliava as atividades de redatora e revisora de textos de um jornal regional de Lages com 

aulas de língua portuguesa em escolas da cidade. 
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As atividades de escrita e revisão tomaram, aos poucos, todo meu tempo. Por isso, deixei 

as aulas e passei a me dedicar exclusivamente a escrever atuando também como redatora em 

uma revista mensal e em agências de publicidade na produção de revistas corporativas, 

editoriais temáticos e publicações sazonais. Mas, em 2003, a docência novamente me abriu suas 

portas e assumi a disciplina de língua portuguesa em séries do Ensino Fundamental II e do 

Ensino Médio de um colégio confessional de Lages. Tive, nesse momento, que fazer uma 

escolha entre ser professora e continuar no jornal e nas revistas. Optei por uma das duas paixões: 

entre escrever e ensinar, fiquei com a docência na expectativa de conciliá-la com a escrita de 

outras maneiras.  

Também em 2003 voltei aos bancos da Universidade como aluna do curso de Pós-

Graduação em Língua Portuguesa – produtor e revisor, convênio entre a Uniplac e a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A especialização era um sonho que começava 

a se realizar e seu enfoque dizia respeito justamente à minha área de maior interesse na língua: 

a escrita e seus desdobramentos. Instigada pelos desafios, êxitos e fracassos vivenciados em 

minha própria trajetória profissional até aquele momento, na pesquisa de conclusão desse curso 

busquei investigar a relação entre o currículo ‘oficial’ da disciplina de Produção de Textos do 

curso de Letras e o currículo ‘real’ dessa disciplina na formação dos acadêmicos para atividades 

profissionais de redação. Meu estudo evidenciou o fosso entre as promessas dos documentos 

curriculares e a materialidade do currículo construído nas ações cotidianas em sala de aula. O 

curso e a disciplina em foco preconizavam uma formação que desse suporte também às 

atividades profissionais de redação. Entretanto, estudantes e egressos relataram não perceberem 

isso na prática nem se sentirem preparados para esse tipo de atuação profissional.      

Meu desempenho na especialização gerou o convite para trabalhar como professora na 

Uniplac, em 2004. Iniciei então minha carreira como docente no ensino superior; ora orgulhosa 

de minha nova função, ora insegura e amedrontada com os desafios e os olhares desconfiados 

de alguns. Ainda assim, ansiava por colocar em prática as teorias linguísticas contemporâneas, 

que à época eu julgava quase redentoras, e reverter o cenário desanimador da escrita e da 

produção textual nos cursos de graduação, especialmente com graduandos em Letras. Logo 

percebi que não seria tão simples... Escrever era quase doloroso para a maioria das pessoas...  

Em 2005, ingressei no Mestrado em Educação da Uniplac e, no stricto sensu, ampliei 

minha visão sobre a educação. Fui apresentada a autores até então desconhecidos, senti-me 

“tombada”, “atravessada” pelas leituras, discussões e vivi, na acepção de Larrosa (2002), uma 

verdadeira “experiência” de formação. O Mestrado me possibilitou enxergar a ação pedagógica 

por prismas diferentes, mais amplos; e perceber a importância, para a prática docente, de 
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conhecer as teorias educacionais, os conceitos e as reflexões de autores de outras áreas que não 

somente as de Letras ou Linguística – com as quais eu já tinha certa intimidade.  

Minha pesquisa do mestrado focou a temática da escrita e da autoria do ponto de vista 

da constituição do sujeito como autor. Não por acaso, trabalhei com jovens de um programa de 

assistência social de Governo Federal sobre os quais as expectativas (por parte do poder 

público) eram mínimas e quase sempre negativas. Mas esses jovens escreveram, narraram suas 

histórias, refletiram sobre elas, publicizaram seus escritos (e a si mesmos pelos textos 

produzidos) e tornaram-se/sentiram-se/construíram-se autores.  A análise do processo 

desencadeado pelo estudo resultou no apontamento de algumas condições essenciais à autoria.  

A dissertação, intitulada “Marcas no papel, no mundo e na memória: escrita e autoria 

de jovens considerados em condição de vulnerabilidade social”1, defendida em 2007, foi 

encaminhada no ano seguinte ao comitê editorial da Editora Mercado de Letras e obteve 

aprovação. A publicação do livro (adaptado da dissertação), intitulado “Escrita e Autoria – 

entre histórias, memórias e descobertas”, aconteceu em 2011 e foi sentida por mim como o 

reconhecimento de um estudo cujo tema se transformou em uma espécie de ‘bandeira’ de luta 

pessoal e profissional.   

Em 2009, deixei a serra catarinense e retornei para as montanhas de Minas. Trabalhava 

em faculdades particulares e conheci, neste ano, a Educação a Distância (EaD). Atuava como 

professora bolsista da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no programa de formação 

continuada de professores do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da Universidade Federal 

de Itajubá (Unifei). Confesso que era, no início, descrente quanto às potencialidades e 

possibilidades da EaD, mas aos poucos fui sendo testemunha de uma formação a distância de 

qualidade e passei a ser defensora de práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais.  

Em março de 2010, tomei posse como professora efetiva nessa mesma Universidade 

para atuar na área de Língua Portuguesa nos cursos de graduação em Engenharia. 

Paralelamente, fui convidada a atuar como docente no curso de Especialização em Design 

Instrucional para EaD Virtual, oferecido a distância, pela Unifei. Desde então, tenho me 

aproximado das discussões sobre o uso das tecnologias digitais na educação superior e 

orientado algumas pesquisas com esse mote. 

Nesses estudos, a temática da escrita e da autoria (particularmente na formação de 

professores) voltou a circundar minhas reflexões e novos questionamentos foram surgindo. As 

inquietações impulsionaram o desejo pelo doutorado e quando me deparei com a leitura de um 

                                                             
1 A dissertação consta na seguinte referência: LUZ, R. A. (2007); já o livro consta em RODRIGUES, A. (2011). 
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artigo dos professores Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e José Armando Valente (2012) 

sobre o uso das narrativas digitais na formação docente, o Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), tornou-se o 

lugar onde eu queria estar.  

Compreender como se dá o exercício da autoria nas narrativas digitais e de que maneira 

essa autoria (que é transformadora do sujeito, conforme pude verificar no mestrado) impacta o 

currículo e a formação de professores mediada pelas tecnologias são alguns dos desafios que se 

colocam desde que ingressei no doutorado.  

Narrando o caminho percorrido até aqui, percebo as tantas imagens de mim formadas 

na dança ritmada pelo movimento das mãos que escrevem e vão tecendo os fios de um objeto 

de estudo multifacetado e que se faz novo a cada olhar, reinventando-se conforme as travessias, 

os passos, as pegadas, as trilhas, as idas e vindas da minha história pessoal. Um objeto que 

nasce com o gosto pelo escrever, a contação de histórias infantis e o olhar atento para narrativas 

de vivência da diversidade na escola, transmuta-se com a escritura técnica e jornalística, passa 

por questões ligadas a habilidades e competências curriculares necessárias ao exercício 

profissional da escrita, adensa-se e aprofunda-se com o olhar para a escritura de narrativas de 

vida que ajudam a construir sujeitos-autores onde menos se espera e, finalmente, chega à escrita 

multi e hipermidiática das narrativas digitais e às múltiplas perguntas que elas suscitam em 

relação ao currículo, à formação de professores-autores, ao uso pedagógico das tecnologias...   

Se, “Como na narrativa, é preciso existir o embate em qualquer proposta de ciência 

humana, e ele deve nascer do próprio autor, que duvida com sinceridade, que busca em si 

próprio a resposta” (RODRÍGUEZ, 2012, p, 14), penso poder iniciar mais esta viagem 

investigativa, instigada pelo novo embate nascido das experiências vividas, levando na 

bagagem o mapa dos caminhos já andados e tendo como bússola as histórias ainda por contar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INICIANDO UMA NOVA TRILHA: UM CONVITE AO LABIRINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As curvas das letras, desenhadas pelo vai e vem compassado do lápis sobre o papel ou 

pelos toques sonoros nos teclados de tantas e diferentes máquinas, aos poucos ganharam novos 

sentidos em minha vida inaugurando um movimento de travessia constante entre dois universos 

fronteiriços envoltos pela escritura: o particular e o profissional. Esse deslocamento, em parte 

narrado no prólogo desta tese, possibilitou a descoberta de margens e divisas múltiplas, a 

abertura de caminhos e portas ao desconhecido, ao inusitado, mas também ao já vivido; e de 

janelas que enchem de ar novo o ambiente fechado e o iluminam com outras luzes e matizes de 

cor.  

 À inspiração do poeta Mário Quintana, que afirma em versos: 

 

Quem faz um poema abre uma janela. 

Respira, tu que estás numa cela abafada, 

esse ar que entra por ela. 

Por isso é que os poemas têm ritmo 

- para que possas profundamente respirar. 

 

Quem faz um poema salva um afogado. (QUINTANA, 2008a, p. 141) 
 

pelas experiências de escrever e fazer escrever (como professora de língua portuguesa) construí 

a ideia de que, como a poesia, a narrativa de si abre janelas que iluminam e enchem de ar a 

existência humana; e também leva a portas através das quais podemos encontrar novos 

caminhos possíveis e traçar rumos antes impensados. A escrita de si foi aos poucos se 

configurando para mim como possibilidade, como formação do eu, como ar que solicita 

respiração.  

Dores da vida, afetos da alma 
aplacados, engrandecidos, imaginados 
no vai-vem 
das letras sobre o papel. 
  
Letras-vivas 
... de infância madura 
... de meninar crescido  

... de silêncio e rumor. 
  
       Escrever    que esconde e mostra.  
                              ESCANCARA. 
Amedronta,    desassossega, desarruma. 
Escritura  que inquieta, interroga, 

liberta, encoraja.  
 

Faz nascer. 

           Autoria própria 
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É também esse movimento que pretendo instaurar no texto desta tese; ao longo do qual 

convido o(a) leitor(a) para caminharmos juntos pelos labirintos da construção do conhecimento 

guiados, assim como Teseu o foi pelo fio de Ariadne, por personagens vindos do mundo 

acadêmico, com seus estudos e publicações; por sujeitos que chegam do campo de pesquisa, 

com suas experiências e histórias para contar; e por outros elementos que nos surpreendem na 

caminhada (por vezes nos fazendo mudar de rumos). Nesse percurso, vou abrindo portas e 

janelas que nos levarão aos espaços da teoria e do saber construído, às veredas do método, aos 

lugares da experiência, da narrativa, do currículo, das tecnologias; e, no fim da jornada, espero, 

às extensões do conhecer. 

Assim como em uma história, narrarei os caminhos percorridos durante a jornada, os 

corredores sem saída, os personagens encontrados, as portas abertas, as janelas pelas quais 

espiei. A narrativa configura-se, então, como eixo condutor da pesquisa e como forma de 

apresentação da tese. Dessa maneira, solicito, em muitos pontos do texto que se seguirá, como 

já o faço nesta introdução, certa licença dos cânones da linguagem acadêmico-científica, sem 

deixar, entretanto, de cumprir com o rigor teórico-metodológico exigido de um trabalho desta 

natureza. 

Como exige a praxe da Academia, busco auxílio em autores cujo reconhecimento 

acadêmico, de alguma forma, autoriza-me a tal ‘transgressão’. O primeiro deles, Alfredo Veiga-

Neto (2014), ajuda-me a sustentar a escrita em primeira pessoa do singular quando advoga em 

favor desse uso em textos acadêmico-científicos monoautorais. Em seguida, busco sustentação 

em Regina Leite Garcia (2001), cuja tese para concurso de professora titular da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) constituiu-se de um conjunto organizado de treze cartas assim 

descritas pela autora: “Histórias contadas, histórias vividas, histórias criadas, por mim e por 

outros, histórias que pretendia recontar por meio de cartas a meu grupo de pesquisa” (GARCIA, 

2001, p. 17). Também recorro a Celestino Alves da Silva Junior (2010) e sua defesa da “tese 

do livro-tese”, fruto, segundo o autor, de sua preocupação com a relevância social de trabalho 

acadêmico e da necessidade de pensar a tese como ponte entre dois territórios: o do 

conhecimento científico e o das relações sociais da “vida comum”. Argumenta Silva Junior 

(2010, p. 192): “Nada obriga que a tese seja redigida em um jargão pedante e cientificista [...] 

Uma tese não precisa ser necessariamente aborrecida, pretensiosa e indefinida como as teses 

geralmente o são”.  

Finalmente, é o professor Víctor Gabriel Rodríguez (2012) quem reflete sobre a 

narrativa na composição do texto científico propondo o ensaio como tese. Para o autor, a forma 

como as teses são escritas hoje está desgastada e, muitas vezes, camufla como “ciência” um 
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conjunto excessivo de citações e jargões de neutralidade/objetividade que não garantem 

construção de conhecimento tampouco cientificidade. No ensaio-tese, a presença do narrador 

(autor), com suas escolhas, posicionamentos, ideologia e limitações caracteriza uma postura 

mais realista na construção do conhecimento humano pela qual a tese é assumida como uma 

atividade de criação. Nessa perspectiva, afirma Rodríguez (2012, p. 125-126), “É possível fazer 

ciência considerando ao menos parcialmente essa experiência personalíssima. A capacidade 

narrativa o permitiria. [...] porque, ao demonstrar meu próprio caminho, se bem relatado serve 

como caminho de todos os outros. Transcende”.  

A escolha pela narrativa como forma de apresentação da tese justifica-se também pela 

própria temática ampla deste estudo – a escrita de si pela narração da experiência –, além do 

que, fundamenta-se em uma postura epistemológica, melhor explicitada no Capítulo 2, segundo 

a qual o conhecimento narrativo (BRUNER, 1997) é, tanto quanto o conhecimento 

paradigmático e complementar a este, um tipo de racionalidade. A especificidade desse tipo de 

cognição está em dirigir-se ao entendimento da ação humana e constituir-se por histórias 

entrelaçadas que retêm a complexidade das experiências e contribuem para a elaboração e 

compreensão do pensamento e do mundo.  

Se, por esse viés, procuramos (enquanto seres humanos) compreender como os sujeitos 

dão sentido ao que fazem e ao que vivenciam, parece coerente que, como pesquisadores, 

também possamos oferecer aos nossos leitores a possibilidade de compreender como nós 

significamos o que fazemos assumindo que somos colaboradores na construção do mundo em 

que estamos. “Não somos meros pesquisadores objetivos [...]. Somos cúmplices do mundo que 

estudamos” (CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 97). Daí a opção por deixar clara minha 

posição nesse mundo, minha trajetória e as experiências que me fizeram ocupar este ou aquele 

lugar de pesquisa, optar por este ou aquele recorte teórico, eleger esta e não outra abordagem 

de investigação.   

Cunha (1997, p. 186) também ajuda a sustentar essa escolha ao defender que “Já é tempo 

de que os pesquisadores que se dedicam ao processo de investigação qualitativa reflitam sobre 

sua própria experiência e a façam acompanhar das trajetórias de investigação”. Nessa 

perspectiva, a investigação que usa a narrativa – tanto como objeto de estudo quanto como 

abordagem de pesquisa – pressupõe, de alguma maneira, a construção do conhecimento por 

meio de um processo coletivo no qual a vivência do investigador se imbrica na do investigado. 

É, assim, investigação e formação (CUNHA, 1997).   

É por esse caminho, pelo contar e recontar o experienciado durante a pesquisa, refletindo 

sobre ele, que se dará a construção do que passo a nominar como narrativa-tese, na qual a 
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presença manifesta e inequívoca de minha história como professora-pesquisadora está 

entrecortada pelo tema de investigação e entrecruza-se com o objeto de estudo – as narrativas 

digitais de aprendizagem (NDA) – num movimento dialético/dialógico2.   

Santos (2010a), cujo excerto reproduzo a seguir apesar de sua extensão, também auxilia 

na sustentação de meu posicionamento quando defende uma ciência que não se pauta apenas 

pelo paradigma científico, mas também pelo paradigma social, e afirma que: 

 

Hoje sabemos ou suspeitamos que nossas trajetórias de vida pessoais e colectivas 

(enquanto comunidades científicas) e os valores, as crenças e os prejuízos que 

transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem os quais as nossas 

investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos 

de campo constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio nem pavio. 

No entanto, este saber, suspeitado ou insuspeitado, corre hoje subterraneamente, 

clandestinamente, nos não-ditos dos nossos trabalhos científicos.  No paradigma 

emergente, o caráter auto-biográfico e auto-referenciável de ciência é plenamente 

assumido (SANTOS, 2010a, p. 85).  

 

Assim, uma vez explicitada a escolha pela apresentação de uma narrativa-tese, volto-

me ao recorte de pesquisa escolhido, pelo qual a escrita de si materializada nas NDA abre portas 

para pensarmos, juntos, o entrelaçamento de questões como a autoria, o currículo e o uso de 

tecnologias na educação e na formação de professores por um viés em que a experiência 

subjetiva e intersubjetiva tem lugar de destaque e a narrativa ganha fôlego e relevância tanto 

como elemento a ser estudado quanto como procedimento investigativo.  

Antes, entretanto, é preciso apresentar o cenário sobre o qual desenhei e desenvolvi esta 

investigação, cujo pano de fundo é a prática profissional dos professores brasileiros, a qual vem 

se tornando cada vez mais repetidora, em virtude de fatores sociais, culturais e político-

ideológicos. O currículo escolar, tanto da formação de professores quanto da educação básica, 

reflete ainda hoje a função para a qual foi criado séculos atrás: ser referencial de ordem e 

disciplina para controlar tanto professores quanto alunos nos espaços escolares (HAMILTON, 

1992). 

Nesse contexto, onde figuram como elementares o uso excessivo de material apostilado, 

um currículo prescrito com excesso de conteúdos e voltado mais às avaliações e ranqueamentos 

do que ao processo formativo, a proletarização do trabalho docente, entre outros fatores, o que 

                                                             
2 Aqui, utilizo o sentido freireano para os conceitos de “Dialética” e “Diálogo”, conforme o Dicionário Paulo Freire, segundo 

o qual “[...] concepção dialética é a compreensão de história e o papel/importância da subjetividade humana na construção do 

mundo socioculturalmente estruturado. [...] na dialética-dialógica de Freire não há a predominância de uma posição sobre a 
outra, pois o próprio diálogo, em sua autenticidade, nutre-se pela abertura ao outro, oportunizando, assim, a revelação do novo 

na história. [...] através do diálogo podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em 

construção, como realidade inacabada e em constante transformação. Nessa perspectiva, o dialogo é a força que impulsiona o 

pensar crítico-problematizador em relação à condição humana no mundo. [...] Além disso, o diálogo implica uma práxis social, 
que é o compromisso entre a palavra dita e a nossa ação humanizadora” (ZITKOSKI, 2008, p. 128-130, grifos do autor). 
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temos presenciado é a proliferação de inúmeros problemas: docentes ‘tarefeiros’ que se limitam 

ao cumprimento das atividades curriculares prescritas; estudantes desmotivados e 

desinteressados pelas atividades escolares; distanciamento dos docentes, por um lado, do 

reconhecimento e da reflexão sobre o seu processo de formação; por outro lado, de posturas 

mais autorais em suas práticas pedagógicas; além de um discurso de culpabilização dos 

professores pelo crescente fracasso da escola na formação de sujeitos críticos e não somente 

depositários de conteúdos. 

Nesse cenário, Arroyo (2013, p. 53-54) aponta como uma característica dos currículos 

a indiferença com o autor: 

 
Os sujeitos desaparecem, não têm espaço como sujeitos de experiências, de 

conhecimentos, de pensares, valores e culturas. [...] Nos resultados das avaliações 

importa quem não fala, quem não acerta e quem falou mal. [...] Essas ausências-

presenças dos autores da ação educativa mostram que os professores reais, com suas 

trajetórias humanas, seu gênero, classe, raça, pertencimento, identidades e culturas 

ficam de fora. O mesmo acontece com os alunos reais.  

 

Dentre outros fatores, a falta de autoria dos docentes leva à perda da autoridade e da 

autonomia dos professores enquanto sujeitos responsáveis pela mediação dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Gera, ainda, falta de reconhecimento do professor (dentro e fora do 

ambiente escolar, por si mesmo e pelos outros) como agente essencial à construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, à formação humanizadora de sujeitos críticos e conscientes 

de seu lugar social. Caminha na contramão do empoderamento3 docente, levando os professores 

a uma constituição identitária fragmentada, carente de sentidos humanos e mesmo de 

consciência sobre seu papel social e político.  

Parece-me que a formação docente tem conseguido poucos avanços no sentido de mudar 

esse quadro. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

– INEP (2013) mostram que, em 2012, 78,1% dos professores atuantes no Ensino Fundamental 

e Médio no Brasil tinham nível de educação superior concluído. Entretanto, o grau de formação 

não vem garantindo práticas docentes emancipatórias no sentido de dar voz aos sujeitos 

(professores e estudantes) envolvidos nos processos de ensinar e aprender, haja vista o 

problemático quadro da educação brasileira, no qual também se insere a formação de 

professores (VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003; GATTI et al., 2008; GATTI; NUNES, 

                                                             
3 Considero, mais uma vez a partir da acepção freireana, que “empoderamento” é “[...] o eixo que une consciência e liberdade. 

Empoderamento é, para Freire, um processo que emerge das interações sociais em que nós, seres humanos, somos construídos 

e, à medida que, criticamente, problematizamos a realidade, vamos nos ‘conscientizando’, descobrindo brechas e ideologias; 

tal conscientização nos dá ‘poder’ para transformar as relações sociais de dominação, poder esse que leva à liberdade e à 
libertação” (GUARESCHI, 2008, p. 163-164).  
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2009; GATTI; BARRETO, 2009; GATTI, 2010; ARROYO, 2013). A esse respeito, Arroyo 

(2013, p. 25) argumenta que “[...] os cursos de licenciatura formam o professor que as escolas 

exigem: a tempo completo, a vida completa. O termo ‘aulista’ é a síntese: passar matéria, a 

tempo completo, sem outras atividades que nos desvirtuem dessa função nos tempos de aula”.   

A pesquisa de Gatti (2010) aponta um cenário que corrobora essa visão e apresenta, 

dentre outros aspectos da formação inicial de professores no Brasil, dados relativos aos 

materiais didáticos mais utilizados nas licenciaturas e às formas de avaliações nesses cursos:  

 

Apostilas, resumos e cópias de trechos de livros dominam este cenário (63% das 

respostas). Quanto aos instrumentos de avaliação mais utilizados pelos professores, 

nos cursos de Pedagogia predominam os trabalhos em grupo (50,4%), seguidos de 

provas escritas discursivas (31,7%), ao passo que nos outros cursos de licenciatura as 

provas escritas são, de longe, a modalidade de avaliação mais empregada (68,6%), 

seguida, em bem menor proporção, dos trabalhos em grupo (19,1%). Os demais tipos 

de avaliação são pouco representativos (Ibid., p. 1365). 

 

Em outras palavras, não há espaço na formação para que os futuros professores reflitam 

sobre seu próprio processo formativo como sujeitos da aprendizagem, nem como sujeitos (na 

acepção mais ampla da palavra). Não há espaço para suas vozes, apenas para que repitam o que 

leram nos livros.  Greene (1995, p. 84) também faz referência a esse tipo de formação docente 

ao afirmar que, com frequência, “[...] o professor é tratado como se não tivera vida própria, 

como se não tivera um corpo, uma linguagem, uma história ou uma interioridade”. Dito de outro 

modo, o professor não é visto em sua subjetividade, mas somente na/pela objetividade dos 

conteúdos que deve ministrar.  

Arroyo (2013, p. 23) aponta a importância do elemento subjetivo na formação docente 

ao afirmar que: “Não seremos de todo infelizes se pudermos contar a nós mesmos a nossa 

história. Se nos for garantido o direito ao conhecimento de nós mesmos como profissionais”. 

Afinal, esse sujeito que conta a si mesmo e aos outros a sua história, não conta somente uma 

história de professor; mas também de aluno, de pai, de mãe, de filho ou filha que se constituíram 

profissionais professores e nessa posição estão atravessados pelas outras. Assim, é necessário 

criar lugares e tempos, na formação de professores, para acolher e para colocar em movimento 

(reflexivo e formativo) manifestações de subjetividade dos docentes, espaços para o professor 

dizer-se, uma vez que a ação de narrar-se promove efeitos diversos daqueles provocados pelo 

ver ou pelo ouvir, promove o agir e o falar, “[...] provoca um outro sentido ao vivido e permite 

um passo a mais em direção a um certo saber sobre si mesmo” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 137). 

Do ponto de vista prático, o resultado de uma formação de professores que desconsidera 

a relação subjetividade-objetividade é refletido diretamente nas escolas e contribui para o não-
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reconhecimento de docentes e discentes como sujeitos integrantes, co-partícipes, autores do 

currículo e da construção de conhecimentos no espaço escolar. Levando em conta esse cenário, 

faço coro ao apontamento de que “Não basta dizer que o professor tem que ensinar partindo das 

experiências do aluno se os programas que pensam sua formação não o colocarem, também, 

como sujeito de sua própria história” (CUNHA, 1997, p. 189).  

Todo esse contexto tem ainda um agravante: o hiato entre escola e vida no que tange ao 

uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Atualmente, é indiscutível 

a presença dessas tecnologias mediando as relações humanas nas mais diversas esferas de 

nossas vidas. Entretanto, a maioria dos professores que atuam hoje na educação (básica e 

superior) não tiveram, em sua formação inicial, conteúdos e discussões voltados ao uso 

pedagógico das tecnologias, tampouco vivenciaram experiências com uso de TDIC na própria 

aprendizagem.  Apesar disso, a pesquisa “TIC4 Educação – 2013”, realizada pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.BR), indica 

que esses professores estão usando as TDIC em seu cotidiano e nas atividades escolares 

realizadas com os alunos. Os dados indicam que há interesse por parte dos docentes, mas falta 

formação; já que o uso aponta para a mera substituição de artefatos.  

De acordo com esse estudo – do qual participaram 1987 professores das redes públicas 

e particulares das cinco regiões brasileiras –, o tipo de utilização das tecnologias mais realizado 

pelos docentes (“todos os dias ou quase”) do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do 

Ensino Médio5 é a “prática de exercícios sobre o conteúdo exposto em aula” (63% e 65%, 

respectivamente). A segunda maior utilização é para “aulas expositivas” (48% e 56%), seguida 

pelas atividades de “interpretação de textos” (42% e 47%). Em contrapartida, atividades que 

pressupõem maior interação e colaboração, como “organização de trabalhos colaborativos em 

grupo” (12% e 9%), “produção de materiais pelos alunos” (10% e 9%) e “jogos educativos” 

(3% e 1%) são pouco utilizadas pelos docentes dos segmentos pesquisados.  

Esse cenário comprova que a realidade das escolas brasileiras ainda está distante de 

conseguir integrar as tecnologias às práticas curriculares e corrobora a afirmação de que 

alcançar as características de um projeto pedagógico inovador mediado pelas TDIC solicita a 

adoção não somente de aparato tecnológico, mas a implementação de novas formas de ensinar 

e aprender. Não basta inserir recursos digitais para adequar as práticas pedagógicas ao contexto 

sociocultural que se apresenta na contemporaneidade; é preciso preparar os docentes para 

                                                             
4 Tecnologias de Informação e Comunicação. 
5 Apresento apenas os dados destas séries por representarem o extrato de atuação profissional da maioria dos docentes que 
compõem o grupo de sujeitos de pesquisa da minha investigação. 
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integrar esses novos instrumentos culturais e suas linguagens a práticas mais colaborativas e 

autorais, que lancem mão das possibilidades advindas dos recursos tecnológicos em prol da 

melhoria do processo de formação de seus alunos.  

Como aponta Santaella (2007), não são poucas as consequências culturais, cognitivas e 

comunicacionais das novas formas de produção e disseminação do conhecimento, da 

informação e da arte possibilitadas pela linguagem digital e pela hipermídia. Assim, cabe à 

formação de professores criar possibilidades de aproximação e discussão sobre as relações 

possíveis entre as TDIC e a prática pedagógica. Afinal, como nos lembra Fischer (2007, p. 296), 

a linguagem das mídias traz elementos que “[...] fazem parte dos discursos de nossa época e 

são aprendidos pelas crianças desde que nascem, habitam suas vidas, participam da construção 

de suas subjetividades, transformam seus modos de aprender e de existir” e isso não pode ser 

desconsiderado pela escola.  

Todo esse contexto gera desafios educacionais, exige novas habilidades de docentes e 

discentes, solicita o trabalho com diferentes letramentos; mas certamente, também pode 

propiciar “[...] a reconfiguração da prática pedagógica, a abertura e plasticidade do currículo e 

o exercício da coautoria de professores e alunos” (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 60). Ainda 

assim, a integração tecnologias e currículo, o “web currículo”6 (ALMEIDA, 2010; ALMEIDA; 

VALENTE, 2012), está longe de ser realidade na maioria das escolas brasileiras e também na 

formação inicial e continuada de professores.   

Dados de um recente estudo longitudinal qualitativo realizado pelo CETIC.BR com 12 

escolas públicas das cinco regiões brasileiras corroboram essa afirmação e ratificam estudos 

anteriores: 

 

[...] o cenário geral delineado pela pesquisa é o de um uso das TIC em sala de aula 

predominantemente como ilustração dos conteúdos, usualmente na forma de 

documentários ou vídeos. Os tablets, quando chegavam às escolas e havia conexão, 

também podiam ser usados como recurso para pesquisa. Outro elemento revelado pelo 

estudo é o fato de que a tecnologia era um elemento “muito visível” em sala de aula 

– ou seja, seu uso não estava incorporado e naturalizado nas atividades do dia a dia 

(CETIC.BR, 2016, p. 75). 

 

Além disso, o estudo aponta ainda que “[...] parcela significativa dos professores das 

escolas observadas faz uso das TIC como recurso para a preparação das aulas e como apoio 

para a exposição em sala” (CETIC.BR, 2016, p. 74). Ou seja, a utilização pedagógica das 

tecnologias ainda não se centra na crítica, na contextualização e na integração. Portanto, tende 

                                                             
6 Os autores conceituam web currículo como “[...] um processo no qual as TDIC se encontram imbricadas no desenvolvimento 

de atividades pedagógicas, nas quais professores e alunos se apropriam destas tecnologias e as utilizam para aprender, como se 
fossem invisíveis” (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 59). 
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a não considerar “[...] as TDIC como instrumentos culturais de representação do pensamento 

humano e de atribuição de significados pelas pessoas que interagem e desenvolvem suas 

produções por meio delas” (ALMEIDA, 2014, p. 25). 

Tendo como pano de fundo esse contexto histórico e social, mas buscando ultrapassar 

os limites da denúncia sobre as mazelas da educação brasileira, nesta investigação volto-me às 

NDA como possibilidades curriculares de produção de uma escrita de si que alia e integra 

experiência humana, produção de conhecimento e uso pedagógico de tecnologias.  

Assim, o foco investigativo instala-se nos entrecruzamentos possíveis entre autoria, 

currículo e TDIC por meio da produção, veiculação e análise de narrativas digitais de 

aprendizagem (Figura 1): 

                                          
Figura 1: Entrecruzamentos de pesquisa 

Fonte: autoria própria.  

 

Pela Figura 1, procuro ilustrar o entendimento de que as NDA podem constituir-se como 

espaços de autoria; de construção e de registro curricular; e de utilização pedagógica 

significativa das tecnologias promovendo a interseção entre esses elementos. Nesse sentido, 

essas narrativas favoreceriam o desenvolvimento de um currículo midiatizado por ferramentas 

e interfaces das tecnologias digitais e organizado em “redes hipertextuais abertas ao 

estabelecimento de arcos” (ALMEIDA, 2014, p. 26) capazes de promover a autoria integrando 

conhecimentos previamente construídos pelos sujeitos (materializados na narração pessoal da 

trajetória de aprendizagem) e conhecimentos em construção pelos aprendizes (representados 

pelos conteúdos curriculares e também pelos conhecimentos e habilidades relativos às TDIC).  

Cabe informar ainda que denomino “narrativas digitais de aprendizagem” aquelas 

narrativas cujo enfoque temático centra-se no processo formativo dos sujeitos narradores (ainda 

que tenha diferentes recortes contextuais e temporais), são construídas com uso de tecnologias 

digitais de informação e comunicação, utilizam recursos multimodais de linguagem em sua 

constituição e se apresentam por meio de suportes multi ou hipermidiáticos.  

Currículo

AutoriaTDIC

NDA 
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Entendo que pelas narrativas o sujeito se torna visível a si mesmo e pode então tornar-

se mais consciente de seus processos de formação, de construção do eu, ressignificando-os – ao 

que acrescentamos também a percepção mais clara e a compreensão do horizonte social em que 

está inserido. Desde esse entendimento, as narrativas digitais podem ser vistas como “[...] 

escritas (de si) [que] produzem consciências (de si)” (STECANELA; KUIAVA, 2012, p. 185).  

Por consequência, no plano educacional, podem se configurar como importantes 

instrumentos para a compreensão dos “[...] processos de construção do conhecimento, 

funcionando como uma ‘janela na mente’ de cada aluno, que constrói suas narrativas 

curriculares, modelando suas perspectivas sobre si, sobre a educação com tecnologias, o 

currículo e o contexto” (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 78). Assim, também se apresentam 

como lugares possíveis de constituição de autoria e de construção curricular.  

As construções teóricas sobre a temática ampla do uso de narrativas na educação e na 

formação de professores já apresentam elementos suficientes para confirmar sua importância e 

os efeitos positivos que podem gerar nos processos formativos, como mostram, por exemplo, 

os estudos de Nóvoa (2013), Pineau (2006, 2011); Passeggi (2011), Abrahão (2004), Souza 

(2011), Josso (2007), Galvão (2005), Santos (2008), Zabalza (2008), Goodson (2004, 2007a, 

2013) dentre outros.   

No caso das narrativas digitais como uma tecnologia educativa usada em situações de 

ensino, aprendizagem e formação, os estudos são recentes e em número limitado, mesmo no 

cenário internacional7. No Brasil, são ainda mais incipientes (ALMEIDA; VALENTE, 2012, 

2014; BOTTENTUIT JUNIOR; LISBÔA; COUTINHO, 2012; RODRIGUES; GONÇALVES, 

2014). Apesar disso, algumas pesquisas trazem elementos indiciários que me permitiram pensar 

as narrativas digitais como territórios férteis para a construção de um tipo específico de 

currículo: o “currículo narrativo”, proposto por Goodson (2007a). Ainda que os estudos não 

tratem diretamente desse conceito, esses indícios, associados ao meu aprofundamento nas 

construções teórico-conceituais do autor e à experiência que vivi no campo empírico, me 

inquietaram e me levaram à depuração do problema desta investigação.  

Goodson (2007a, p. 251) aponta que:  

 

Se o currículo prescritivo está acabando, a nova era do currículo no novo futuro social 

ainda está, temos que admitir, longe de ser definida. Acredito que os esboços sobre a 

aprendizagem narrativa e o capital narrativo [...] são o início de uma nova 

especificação para o currículo. [...] um currículo para empoderamento.  

 

                                                             
7 No Capítulo 1 desta narrativa-tese será apresentada revisão sistemática de literatura a esse respeito. Alguns exemplos de 

estudos sobre narrativas digitais com recorte educacional são os trabalhos de Robin (2008), Roby (2010), Clarke e Adam 
(2012), Robin e McNeil (2012), Maddalena e Sevilla Pavón (2014), Lourenço e Ramos (2015). 
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Essa proposição parece ratificar a originalidade, atualidade e relevância acadêmico-

social de uma pesquisa que perpasse o mote do currículo narrativo; além de sua importância 

para as discussões acerca dos usos educacionais das TDIC, uma vez que o estudo das NDA em 

associação com o conceito desenvolvido por Goodson (op. cit.) pode agregar contribuições a 

ambos as temáticas. No Brasil, vimos que é premente a formação de professores com postura 

autoral em relação à produção de conhecimento, com posicionamento consciente e protagonista 

para exercer a profissionalidade docente de forma a instigar nos alunos a mesma postura, 

levando-os também à capacidade de se colocarem no mundo, de fazerem uso do ‘dizer’. Em 

outras palavras, é premente que os sujeitos da educação sejam tanto capazes quanto apoiados a 

construir o “currículo para o empoderamento” assinalado por Goodson (op. cit.).  

Assim, tendo em vista esse cenário e a amplitude de horizontes ainda inexplorados, mas 

possíveis e a conhecer, situo meu lócus de investigação em uma disciplina do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências (Mestrado Profissional) da Universidade Federal de Itajubá8 

e proponho como questão-problema para orientar a caminhada pelo labirinto da pesquisa a 

seguinte indagação:  

 

De que forma a produção e veiculação de narrativas digitais de aprendizagem, como 

possibilidade para a construção de um currículo narrativo na formação de professores, pode 

influenciar a construção da autoria docente e a aproximação/apropriação/significação da 

tecnologia para uso pedagógico? 

 

Considerando a questão levantada, concebo como objetivo geral da pesquisa: 

 

 Analisar a produção e veiculação de narrativas digitais de aprendizagem como 

possibilidade para a construção de um currículo narrativo na formação de professores e sua 

influência: a) na construção da autoria docente; b) na aproximação/apropriação/significação da 

tecnologia para uso pedagógico. 

 

 Para atingir o objetivo proposto, traço como objetivos específicos: 

 

- Compreender e explicitar o conceito de currículo narrativo; 

                                                             
8 O Termo de Anuência do Programa consta do ANEXO A.  
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- Identificar as possíveis implicações da produção e veiculação de narrativas digitais de 

aprendizagem na construção de um currículo narrativo na formação docente; 

- Reconhecer e analisar indícios de constituição de autoria nas narrativas digitais de 

aprendizagem dos sujeitos de pesquisa e em seus discursos sobre o processo de produção dessas 

narrativas; 

- Reconhecer e analisar indícios de aproximação/apropriação/significação da tecnologia para 

uso pedagógico pelos sujeitos de pesquisa estimulados pela produção de narrativas digitais de 

aprendizagem.  

 

Entendo que estudar os efeitos da produção de narrativas digitais na formação docente 

pode lançar luz e mesmo contribuir para legitimar práticas curriculares e metodologias que 

instiguem os sujeitos a se reconhecerem como sujeitos ‘de conhecimentos’ e não como sujeitos 

‘para repetir conhecimentos’.  Nesse sentido, minha proposta investigativa pode contribuir para 

a ampliação das formas de se pensar a formação de professores e, por consequência direta, a 

própria educação; já que “[...] pensar em formas de ensino e construção de currículo que tenham 

como particularidade sua constituição pelas narrativas de vida possibilita outras maneiras de 

conceber a educação” (ROSA et al., 2011, p. 202). Corroborando essas outras formas de pensar 

a educação, é inevitável compreender os modos de existência contemporâneos, nos quais a 

ubiquidade das TDIC conduz inúmeras modificações nas formas como se produzem 

conhecimentos, conceitos, valores e saberes provocando alterações radicais também nas 

relações entre as pessoas e na forma como elas se posicionam, se inscrevem no mundo.  

 Assim, tendo traçados os horizontes que me ajudam a avançar e considerando o lugar 

epistemológico de onde parto, convido o(a) leitor(a) a acompanhar-me nesta narrativa-tese para 

percorrermos juntos os labirintos da investigação, cujos caminhos apresento ao longo dos 

capítulos no movimento metafórico de abrir portas e janelas.  

No Capítulo 1, abro algumas janelas que se voltam a um passado recente para vislumbrar 

cenários que mostram veredas já percorridas por outros antes de mim. Desde o passeio pelas 

investigações já realizadas, procuro problematizar e compreender mais a fundo meu objeto de 

estudo em suas aproximações teóricas e diferentes abordagens de pesquisa por meio de uma 

revisão sistemática de literatura. 

No segundo capítulo, os passos dados levam aos cenários do contexto da investigação, 

onde encontro os sujeitos de pesquisa e, entre as muitas portas que me convidam a entrar, 

apresento aquelas que decidi abrir com vistas à construção do método investigativo. Finalmente, 
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já a caminho da próxima porta ou janela a desvendar, apresento as escolhas que orientam as 

análises do corpus deste estudo. 

 No terceiro e quarto capítulos abro portas que levam às construções teóricas necessárias 

ao trabalho de investigação e análise. Caminho, então, sobre as pegadas de autores que me 

antecederam, mas com eles e entre eles busco estabelecer diálogos que me permitam 

aproximações, vizinhanças e distanciamentos para desenhar as minhas pegadas. Assim, 

detenho-me em conceitos e temas essenciais ao recorte deste estudo como: autoria, narrativa e 

narrativa digital, experiência, currículo narrativo, tecnologias e formação docente. 

 No quinto capítulo, chego às galerias e passagens onde reencontro os sujeitos de 

pesquisa para debrucar-me sobre suas vozes e narrativas digitais de aprendizagem. Apresento 

as análises do corpus em três movimentos de articulação entre as temáticas centrais da pesquisa 

(autoria, currículo narrativo e TDIC) e os discursos dos sujeitos.  

 Finalmente, à saída do labirinto, busco rever os caminhos andados articulando as 

pegadas deixadas e os passos que ainda virão. Nesse ponto de revisão e avaliação do percurso, 

as portas e janelas restam entreabertas para novas possiblidades investigativas e outros 

labirintos a percorrer a partir do trajeto feito nesta investigação.  

 “O labirinto convida à exegese, e o entrelaçamento de encruzilhadas e de corredores 

ramificados atrai irresistivelmente o intérprete [...]” (DETIENNE, 1991, p. 13). Assim atraída, 

lanço-me à viagem e convido o(a) leitor(a) a compartilhar a caminhada (reconstruída nesta 

narrativa-tese).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 JANELAS PARA A HISTÓRIA E PARA O FUTURO: O ESTADO DA ARTE QUE 

ILUMINA O OBJETO E INDICA OS CAMINHOS A PERCORRER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de adentrar completamente o labirinto que me propus a percorrer, um primeiro 

ponto de parada solicita-me a presença. Nele, abrirei janelas que se voltam, de certa maneira, 

ao passado e à memória construída pelos estudos já realizados; mas permitem, nesse 

movimento, vislumbrar horizontes de pesquisa e paisagens de investigação ainda possíveis. Das 

janelas abertas, vejo espaços convidativos ao trabalho de garimpo das publicações9 

convergentes aos interesses deste estudo nesta aventura de produzir a narrativa-tese.  

Sabemos que o trabalho de investigação científica exige do pesquisador postura crítica 

em relação aos dados, ética no planejamento e execução das etapas do processo investigativo e 

atenção às questões atuais que se colocam como problemáticas; a fim de gerar contribuições 

tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade contemporânea e, no caso deste 

estudo, também para as práticas educativas. Mas, primordialmente, outro esforço de pesquisa, 

e de responsabilidade com o conhecimento já produzido, se faz necessário fugindo ao “[...] 

anseio por inovar antes de compreender o estágio em que a ciência já se encontra” 

(RODRÍGUEZ, 2012, p. 17, grifo do autor): trata-se da revisão de literatura ou estado da arte.  

Em meu trabalho de revisão, cujos resultados exponho neste capítulo, tive como 

inspiração metodológica a revisão sistemática de literatura, à qual fui apresentada pela Profa. 

Dra. Maria Altina da Silva Ramos, da Universidade do Minho, durante o período de seu estágio 

pós-doutoral na PUC/SP, quando ela nos brindou com sua presença sempre atenta, interessada 

e disponível (como os personagens que surgem na estrada e nos levam a tomar caminhos até 

então desconhecidos).  

                                                             
9 Parte do texto deste capítulo foi apresentado no Colóquio Web Currículo, em 2014, na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e publicado como resumo expandido sob o título “Estado da Arte: garimpando a história para tecer e costurar rumos 
de pesquisa”. 

“Somos a memória que  
temos e a responsabilidade  
que  assumimos.  
Sem memória não  
existimos e sem  
responsabilidade,  
quiçá,  
merecemos  existir.” 
  
José Saramago  
(1994) 
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Diferentemente das revisões narrativas – que são amplas e trazem informações gerais 

sobre o tema pesquisado (GALVÃO; PEREIRA, 2014), além de não informarem 

necessariamente a metodologia de busca e os critérios de avaliação e seleção dos trabalhos 

(ROTHER, 2007) – a revisão sistemática “[...] é definida como uma síntese de estudos 

primários que contém objetivos, materiais e métodos claramente explicitados e que foi 

conduzida de acordo com uma metodologia clara e reprodutível [...]” (LOPES; FRACOLLI, 

2008, p. 772). 

Ramos, Faria e Faria (2014) corroboram essa definição argumentando que esse tipo de 

revisão caracteriza-se pelo rigor científico e pela transparência. Nesse sentido, os autores 

salientam que é imprescindível que todas as etapas de pesquisa sejam registradas, bem como os 

operadores booleanos10 utilizados e os critérios de inclusão e exclusão de trabalhos.  

Tendo em mente essas considerações, passo a apresentar e analisar os resultados da 

revisão sistemática realizada em seis bases de dados. Duas nacionais: o Portal de Periódicos da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o Banco de Teses 

e Dissertações da CAPES, no mês de março de 2014; e quatro bases internacionais: Education 

Resources Information Center (ERIC); Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (REDALYC); Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

(RCAAP) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), em março de 2015.  

 

1.1 Percurso e escolhas de busca: que janelas escolho abrir? 

 

Ramos, Faria e Faria (2014, p. 23) orientam que a revisão sistemática tenha um 

protocolo definido de ação no qual sejam contemplados: “(i) objetivos (ii) equações de pesquisa 

pela definição dos operadores booleanos; (iii) âmbito; (iv) critérios de inclusão; (v) critérios de 

exclusão; (vi) critérios de validade metodológica; (vii) resultados; (viii) tratamento de dados”.   

O Quadro 1 apresenta o protocolo geral pelo qual orientei as buscas. Cabe lembrar que 

pequenas variações e/ou a inserção de novos filtros foram necessários em alguns momentos da 

revisão em função das particularidades de busca das diferentes bases de dados pesquisadas ou 

mesmo da necessidade de novos refinamentos – o que descreverei oportunamente.  

 

 

                                                             
10 Os operadores booleanos, também chamados de operadores lógicos de pesquisa, são palavras que têm o objetivo de definir 

para o sistema de busca como deve ser feita a combinação entre os termos ou expressões pesquisados. Esses operadores são: 
and, not, and not. A expressão “booleano” vem de George Boole, matemático inglês criador da álgebra booleana.  
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Quadro 1: Etapas do processo de revisão de literatura 

Objetivo Identificar estudos que tratem de narrativas ou narrativas 

digitais, por uma perspectiva conceitual e/ou no âmbito 

educacional (mais diretamente na formação de professores).  

Equações de pesquisa Palavras-chave: narrativas; narrativas digitais; educação; 

currículo; formação docente/formação de professores; 

autoria; TDIC; digital storytelling; curriculum; authorship.  

Booleanos utilizados para pares de palavras-chave: “e”; 

“and”. 

Âmbito da pesquisa Portal de Periódicos da CAPES; Banco de teses e dissertações 

da CAPES; ERIC; REDALYC; RCAAP; SciELO.  

Critérios de inclusão 1. Somente artigos publicados em revistas científicas e, 

conforme disponibilidade da opção do banco de dados, 

somente periódicos revisados por pares. 

2. Somente teses de doutorado (para o caso de bancos de 

dados que apresentam teses e dissertações). 

3. Apenas trabalhos publicados no lapso temporal de 2010 a 

março de 2014 (no caso das bases nacionais) e 2010 a 

31/12/2014 (no caso das bases internacionais). 

Critérios de exclusão Trabalhos cujos enfoques não se voltem: 

- à discussão teórico-conceitual das narrativas; ou 

- à relação entre aprendizagem e narrativas ou narrativas 

digitais produzidas pelos estudantes/professores; ou 

- à relação entre autoria e narrativas produzidas pelos 

estudantes/professores. 

Critérios de validade metodológica Repetição do protocolo por outro investigador11. 

Resultados Descrição da pesquisa e registro dos passos.  

Tratamentos de dados Filtragem, análise e descrição crítica dos resultados12.   

 Fonte: Autoria própria. Adaptado de Ramos, Faria e Faria (2014). 

 

Parece relevante esclarecer que as buscas nas bases de dados nacionais compreenderam 

o período de 2010 a 25/03/2014 (data em que o levantamento foi realizado) e utilizaram, além 

do booleano “e” para os pares de palavras-chave, os booleanos “todos os campos” e “contém”. 

Em decorrência do reduzido número de publicações relevantes para meu recorte investigativo 

encontrado nos bancos de dados nacionais, optei por realizar as buscas nas bases de dados 

internacionais somente no ano seguinte, em 25 e 26 de março de 2015, a fim de incluir todo o 

ano de 2014 e ampliar o lapso temporal abarcado na expectativa de mais resultados.  

Cabe informar ainda que: 1) a inclusão somente de teses foi uma escolha pessoal feita 

no intuito de levantar estudos aprofundados e com consistência teórica sobre a temática em foco 

(a exemplo dos artigos revisados por pares); 2) a opção pelo lapso temporal do quinquênio 

2010/2014 deve-se à atualidade da temática pesquisada e ao tempo necessário para que os 

resultados de pesquisas comecem a ser divulgados em periódicos científicos.  

                                                             
11 Agradeço à professora Paula Helenice Gomes pelo auxílio e realização deste procedimento. 
12 Para visualizar melhor alguns aspectos dos resultados levantados, utilizei o software NVivo para construção de nuvens de 

palavras. O NVivo é um software de auxílio à pesquisa qualitativa e mista que permite reunir, organizar e analisar conteúdos 

de entrevistas, discussões em grupo, questionários, áudios,  mídias sociais e páginas web. De acordo com Lage (2011), o 

NVivo é um dos software mais utilizados no ambiente acadêmico brasileiro e vem dando suporte a pesquisas em grandes 
universidades do Brasil.   
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No cenário internacional, essa escolha é endossada por Robin e McNeil (2012, p. 38) 

quando os autores assinalam a escassez de estudos sobre as narrativas digitais: 

 

Apesar de a narrativa digital vir sendo praticada há mais de duas décadas, uma 

quantidade limitada de investigações foi conduzida sobre esta tecnologia, 

especialmente em como tem sido utilizada no cenário educacional. Um dos primeiros 

estudos de doutorado na Universidade de Houston sobre narrativa digital foi realizado 

por Bulent Dogan, em 200713 (ROBIN; McNEIL, 2012, p. 38).  

  

Essa afirmação ratifica a relevância deste estudo, assim como justifica o recorte 

temporal escolhido e contribui para a percepção de que também no cenário internacional essa 

temática é nova e ainda carente de investigações mais aprofundadas e com distintos enfoques.  

Por fim, esclareço que os critérios de inclusão balisaram os levantamentos realizados 

nas bases de dados para seleção preliminar dos trabalhos. Foram as leituras dos resumos 

resultantes dessas primeiras buscas, considerando nesse momento os critérios de exclusão 

definidos no protocolo, que orientaram a seleção de resultados significativos para meus 

interesses de estudo dentro do universo de trabalhos encontrados. Passo, então, a apresentar e 

discutir meus ‘achados’ bibliográficos. 

 

1.2 Janelas abertas para paisagens nacionais: resultados escassos, mas preciosos  

  

Diante do cenário de resultados das buscas no Portal de Periódicos da CAPES (Apêndice 

A), seguindo os critérios especificados no Quadro 1, a primeira consideração que faço diz 

respeito à pequena quantidade de artigos significativos selecionados. Do total de 329 resultados 

encontrados, após leitura dos resumos, apenas três apresentaram relação direta com a 

abordagem desta investigação e foram considerados relevantes conforme os critérios de 

exclusão previamente definidos. Outro registro que parece relevante é a percepção de que, para 

o par de palavras-chave “narrativas e autoria”, o número de resultados é expressivo (172). 

Entretanto, a quase totalidade dos trabalhos volta-se a questões vinculadas aos estudos 

literários.  

Esses fatos corroboram a ideia de que o enfoque deste estudo é original e tem pouca 

produção no Brasil, apesar de sua relevância – cenário que pode ser explicado em função de as 

narrativas digitais serem possibilidades relativamente novas na formação de professores e na 

                                                             
13 Tradução livre do texto original: “Even though digital storytelling has been practiced for more than two decades, a limited 

amount of research has been conducted on this technology, especially as it has been used in educational settings. One of the 

first doctoral dissertation research studies at the University of Houston on digital storytelling was conducted by Bulent Dogan, 
in 2007” (ROBIN; McNEIL, 2012, p. 38).  
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educação de maneira geral; assim como vários dos suportes midiáticos em que elas são 

veiculadas terem sido incorporados à educação (ainda que não em sua totalidade) só muito 

recentemente. 

Voltando-me aos ‘achados’, dois dos três artigos considerados relevantes discutem o 

uso de narrativas nos processos de formação e os efeitos desse uso no currículo. Trata-se dos 

trabalhos de Rosa et al. (2011) e de Almeida e Valente (2012).  

Rosa et al. (2011) propõem a utilização de mônadas como narrativas de formação 

capazes de potencializar a construção de um currículo voltado ao futuro social (GOODSON, 

2007a). Os autores definem as mônadas como “[...] pequenos fragmentos de histórias que juntas 

exibem a capacidade de contar sobre um todo, muito embora esse todo possa também ser 

contado por um de seus fragmentos” (Ibid., p. 203). Desde essa concepção, apontam situações 

de uso e organização de registros fotográficos e textuais do estágio curricular de um curso de 

licenciatura e narrativas dos discentes sobre a experiência do estágio para propor a abertura dos 

processos formativos à subjetividade e ao reconhecimento desta como um elemento curricular.  

Nesse sentido, o estudo é relevante para as discussões sobre formação inicial de 

professores e currículo. Entretanto, não aprofunda as análises sobre o processo e os efeitos da 

produção das narrativas para a construção de conhecimento e a aprendizagem dos estudantes 

da licenciatura. Também não explicita de que maneira as mônadas (enquanto narrativas) 

poderiam, de fato, se constituir como elementos curriculares integrados à formação docente 

inicial.  

Essa percepção aponta uma lacuna que corrobora as ideias de Almeida e Valente (2012), 

cujo estudo indica a ausência de pesquisas abordando a temática das narrativas com foco 

voltado ao processo de produção e à construção do conhecimento por meio desse processo. No 

artigo, os autores tratam da relação entre narrativas e currículo, voltando-se às narrativas 

digitais de aprendizagem, e defendem as potencialidades do uso dessas narrativas na formação 

apontando-as como uma “janela na mente” do aluno, a qual permite ao professor compreender 

com mais clareza a dinâmica de aprendizagem de cada sujeito.  

 No terceiro texto selecionado nessa etapa da revisão, Luz e Morigi (2010) analisam 

alguns blogs cubanos e as narrativas veiculadas nesses blogs como possibilidades de 

reconfiguração do espaço público e de exercício de cidadania. Os autores defendem que “[...] 

como espaços de compartilhamento de significações, as mídias digitais não ampliam apenas a 

prática cidadã, permitindo, a partir do diálogo e da pluralidade, a construção de uma história 

comum, mas também a noção de democracia” (LUZ; MORIGI, 2010, p. 138). Dessa forma, o 
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estudo aponta para questões centrais das mídias digitais em espaços escolares ou não, 

constituindo-se, assim, referência importante para o enfoque desta pesquisa.  

 Ainda buscando as paisagens do cenário nacional, abri outra janela para as buscas no 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES (Apêndice B).  Como essa base de dados não oferece 

a opção de booleano “e” para pares de palavras, realizei as buscas com palavras isoladas e 

refinamentos posteriores que pudessem englobar o sentido geral do que estava buscando 

conforme o protocolo de revisão.  

À exceção da primeira busca (feita com a palavra-chave “narrativas digitais”), que não 

teve refinamentos em função da especificidade do descritor utilizado e do reduzido quantitativo 

de resultados (uma pesquisa de Mestrado), o filtro comum a todos os demais refinamentos foi 

a opção somente por estudos em nível de Doutorado, conforme os critérios de inclusão do 

protocolo (Quadro 1). Após esse filtro, uma nova lista de resultados era gerada pela base de 

dados, assim como uma lista de outros refinamentos possíveis (esses, variáveis conforme cada 

descritor utilizado). Nesse segundo caso, não havia opções compatíveis com os critérios de 

inclusão protocolares, por isso a escolha feita foi pelos Programas de Pós-Graduação (dentre os 

listados) cuja área mais se aproximasse da temática de interesse desta revisão. Os estudos 

considerados significativos são oriundos das leituras e análises do último conjunto de 

resultados, após todos os refinamentos, considerando os critérios de exclusão já apresentados.  

 A respeito dos resultados dessa etapa de busca, passo a algumas considerações. A 

primeira delas tem caráter quantitativo, mas pode indicar caminhos para inferências 

qualitativas: trata-se, mais uma vez, do reduzido número de estudos significativos para o recorte 

proposto. Do total de 637 resultados oriundos das buscas após os refinamentos, apenas seis 

trabalhos apresentam alguma interface com a temática em foco.  

Dentre esses estudos, uma única pesquisa, desenvolvida em nível de Mestrado14 

Profissional, abarca as narrativas digitais, embora não trate de narrativas digitais de formação 

ou de aprendizagem. A investigação de Albuquerque (2012) estuda a produção de narrativas 

digitais multimodais por estudantes do Ensino Médio em duas situações de produção (oficinas 

pedagógicas). O enfoque da autora centra-se nos aspectos relativos a gêneros textuais e a análise 

articula-se com a abordagem da Linguística Textual. Não há, no estudo, preocupação com o 

                                                             
14 Cabe informar que nesta base de dados a opção somente por estudos de doutoramento é um refinamento posterior à lista 

preliminar de resultados e que, neste caso específico, a dissertação foi o único resultado para o descritor “narrativas digitais” 

(o mais diretamente ligado ao recorte desta investigação). Assim, optei por incluir o trabalho nesta revisão de literatura 

explicitando as razões desta escolha e entendendo que, uma vez claramente apresentada, ela não fere o rigor nem descaracteriza 
a revisão sistemática. 
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processo de constituição de autoria durante a composição das narrativas nem foco na 

aprendizagem dos sujeitos em relação às tecnologias.  

A pequena quantidade de teses significativas (apenas cinco) e a ausência de teses cujo 

objeto são as narrativas digitais de aprendizagem parecem ratificar o que foi encontrado nas 

buscas por artigos publicados em periódicos: no Brasil, ainda é escassa a produção científica 

sobre narrativas digitais e sua interface com a aprendizagem, a formação de professores e o 

currículo.  

 Analisando mais atentamente as teses selecionadas, é possível tematizá-las e 

esquematizá-las conforme a Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2: Abordagem temática dos estudos – Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

Fonte: Autoria própria. 

 

  

A figura procura demonstrar que a cultura digital (ou cibercultura) aparece em todos os 

estudos como cenário para as demais discussões. As características da sociedade atual (mediada 

pelas relações em rede e imersa nas TDIC) são apresentadas em todas as pesquisas selecionadas 

como elementos que estão na gênese de estudos sobre novos processos autorais (com uso de 

tecnologias) e sobre formação docente no contexto contemporâneo.  

Nesse conjunto de teses, quatro estudos tratam da formação inicial docente e invocam a 

premência da preparação dos futuros professores para atuarem, nas escolas, fazendo uso de 

mídias e tecnologias digitais (SANTOS, 2012; RICARDO, 2012; HALMANN, 2012; 

BATISTA, 2012) e um estudo trata de processos autorais (MARTINS, 2012). 

 A pesquisa de Santos (2012) aborda a questão dos sentidos construídos por estudantes 

de Pedagogia em uma disciplina voltada às discussões sobre tecnologia e Educação. A autora 
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procura indícios: a) de como os estudantes significam a cultura digital; b) de apropriação, 

colaboração e tensões nos processos de ensino e aprendizagem com e sobre as tecnologias. O 

estudo conclui que a disciplina contribui para inserir o futuro professor na cultura digital, mas 

defende a importância da mediação docente para os processos de ensino e aprendizagem com 

ou sem o uso das tecnologias. 

Considerando o mesmo cenário da cultura digital e a necessidade de a educação integrar-

se a esse cenário, Ricardo (2012) enfatiza a importância da formação de professores para o 

exercício da autoria voltada à produção de materiais didáticos para EaD, mas não se dedica à 

autoria discente nesta modalidade de ensino. A autora faz uma crítica apontando que os 

programas de formação/capacitação de “professores-autores” para a modalidade a distância são 

frágeis e isso leva ao predomínio de materiais impressos e pouco interativos.  

Halmann (2012) também se volta a algumas questões que podem se relacionar com a 

autoria, mas foca nas implicações da produção de conteúdos digitais para a apropriação 

científico-tecnológica de professores em formação – graduandos de Licenciatura em Física e 

Educação do Campo. A autora conclui que os processos autorais com as tecnologias digitais 

são potencializadores de práxis educativas que ultrapassam a perspectiva reprodutivista, 

entretanto não explicita a concepção de autoria que orienta o trabalho.  

O estudo de Batista (2012) corrobora as ideias dos anteriores e aponta para a necessidade 

de se reorientar a formação inicial de professores considerando as novas demandas sociais e 

culturais advindas das tecnologias digitais. Analisando os quadros curriculares de seis cursos 

de Pedagogia e aplicando questionários a professores de oito escolas da rede pública de 

Santos/SP sobre o trabalho com mídias em suas aulas, a autora conclui que os docentes não são 

formados para trabalharem com alunos que vivem intensamente a sociedade midiática e defende 

a necessidade de estreitar o diálogo entre as áreas de comunicação e educação.  

Mesmo sem se voltar a aspectos educacionais, a pesquisa de Martins (2012) merece 

atenção por discutir novas formas de constituição de autoria na cultura digital. A autora trata de 

dois tipos de autoria em rede – a colaborativa e a dialógica – a partir da observação de um blog, 

dos sites Wikipédia e Overmundo, e de um experimento realizado na ferramenta wiki. As 

contribuições do estudo centram-se especialmente na possibilidade de diálogo entre as 

características dessas novas formas de autoria e os contextos educativos cada vez mais 

integrados às TDIC.   

Remontando as paisagens formadas pelas pesquisas nacionais que vislumbrei desde as 

janelas abertas, é possível tecer algumas costuras que permitem entrever o campo de estudos 

sobre a temática em foco nesta investigação e apontar alguns aspectos: 
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a) A discussão sobre tecnologias e formação docente aponta para a importância dessa 

relação, mas ainda não apresenta, com clareza e aprofundamento, como pode se dar 

a integração das tecnologias ao currículo dos cursos de formação de professores. 

b) A temática das narrativas digitais é incipiente nas publicações e demanda a 

realização de mais estudos. 

c) A temática da autoria apenas tangencia as discussões sobre formação de professores 

e, vinculada à tecnologia, centra-se na produção de materiais didáticos.  

 

A Figura 3 ajuda a ilustrar esses apontamentos apresentando a nuvem de palavras 

construída no software NVivo com as 10 palavras mais frequentes nos artigos encontrados 

(incluindo palavras derivadas, como plurais): 

 

 

 
Figura 3: Nuvem de palavras das bases de dados nacionais 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Parece claro, pela ilustração, o protagonismo das palavras “professores”, “tecnologias” 

e “universidade”, seguidas por “narrativas”, “aprendizagem” e “apropriação”. Entretanto, 

palavras como “formação” e “currículo” sequer aparecem na figura – o que ajuda a confirmar 

a carência de estudos que articulem discussões sobre as narrativas digitais na formação de 

professores e no currículo, contribuindo para fortalecer a inferência de que esse campo ainda 

pouco explorado nas pesquisas brasileiras pode constituir-se como uma área de discussão 

promissora para os pesquisadores que se interessam pela integração curricular das TDIC.  
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1.3 Janelas abertas para cenários internacionais: descobertas e aprendizagens 

  

Continuando minhas buscas, abri novas janelas e voltei-me às bases de dados 

internacionais, cujos  resultados  passo a  apresentar  traçando a cartografia das paisagens de 

pesquisa vislumbradas.  

 A primeira base de dados cujos resultados exponho é o SciELO, onde todas as buscas 

foram realizadas pelo mecanismo “busca avançada” e utilizaram o booleano “todos os índices”. 

Em função disso, os resultados para a palavra-chave “narrativas” somaram 1.410 trabalhos, 

sendo 856 publicados de 2010 a 2014. As demais opções de filtros disponibilizadas pela base 

de dados não atendiam as escolhas protocolares nem indicavam elementos que pudessem 

auxiliar o refinamento das buscas15.  Dessa maneira, a palavra-chave foi considerada 

inadequada para busca nessa base, por ser muito ampla, e por isso os resultados não refinados 

não foram incluídos na tabulação nem contabilizados (Apêndice C).  

O SciELO foi o banco de dados em que menos resultados significativos para esta revisão 

foram encontrados: apenas um artigo. Trata-se do estudo de Nornberg e Silva (2014) sobre 

processos de escrita e autoria como práticas formativas. Os autores não abordam com 

profundidade o tema da autoria, mas apresentam resultados de uma pesquisa-ação colaborativa 

pela qual pretenderam analisar os sentidos atribuídos pelos sujeitos aos processos de escrita 

sobre sua ação docente articulando-os às discussões sobre a formação de professores. Foram 

analisadas no estudo correspondências eletrônicas trocadas entre os pesquisadores e os sujeitos 

de pesquisa. O estudo aponta para a importância de reconhecer os relatos de experiência e as 

narrativas de práticas de professores da Educação Básica também no ambiente acadêmico. E, 

em consonância direta com as suposições desta narrativa-tese, concluem que: 

 
Ao experimentar e sentir-se parte de uma comunidade de aprendizagem da autoria 

escrita, enquanto aprendiz de autor, talvez o professor possa, a partir dessa 

experiência, ter mais recursos para entender e fomentar o processo de aprendizagem 

de autoria e reflexão que crianças e jovens de sua sala de aula vivem (NORNBERG; 

SILVA, 2014, p. 199). 

 

 

A próxima janela aberta mostrou paisagens de pesquisa cujos contornos se aproximam 

em grande medida desta investigação, ainda que mantendo diferenças importantes. A base de 

dados que me permitiu vislumbrar esses cenários foi a REDALYC, em que também utilizei o 

mecanismo de “busca avançada”. Nesta base, foi necessário incluir mais filtros, pois o volume 

                                                             
15 Trata-se das opções: “Coleções” (para escolha de países), “Periódicos” e “Idioma”. 
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de resultados para as opções iniciais de busca: “Buscar em conteúdo”; “Qualquer assunto”; 

“Qualquer país” e “ano de edição de 2010 a 2014” superava os milhares de trabalhos. Assim, 

considerando a importância dessa base de dados, minha opção foi por manter inicialmente os 

filtros relativos ao lapso temporal, à busca em “todo o conteúdo” e a “qualquer país”. Quanto 

ao “assunto”, optei por “Educação” a fim de delimitar o recorte para os trabalhos a serem 

incluídos nos resultados (Apêndice D) sem fugir do protocolo de revisão. 

Num olhar inicialmente quantitativo, descontadas as repetições de estudos que aparecem 

nas buscas com diferentes descritores, selecionei um total de 11 estudos significativos para esta 

revisão. Mais uma vez parece evidente a pequena quantidade em relação ao universo de 

trabalhos encontrados.  

Os estudos de Oliveira e Satriano (2014); Ramírez (2012); Kearney (2012); Fantin 

(2012); Honório Filho (2011); e Alves, Carvalho e Dias (2011) apresentam enfoques teórico-

conceituais. Por sua vez, os artigos de Lima e Castro (2014); Almeida e Valente (2014); Santos, 

Miarka e Zuchi Siple (2014); Socas Guerra e González González (2013); e Passeggi (2011) 

trazem contribuições teóricas associadas à apresentação e discussão de resultados de 

experiências desenvolvidas em diferentes níveis de ensino.   

Oliveira e Satriano (2014) veem a narrativa como um ato de subjetivação que favorece 

a emancipação do sujeito. A pesquisa dessas autoras apresenta convergências teórico-

metodológicas entre os referenciais brasileiros e argentinos que estabelecem relação entre a 

narrativa e o processo de subjetivação/emancipação.  

Os estudos de Ramírez (2012) e Kearney (2012), por sua vez, têm grande interface 

teórica. No primeiro, a autora parte do referencial sobre pensamento narrativo, proposto por 

Bruner, para discutir o papel da narração na vida escolar e na educação. Ramírez (2012) defende 

que ler e escrever narrativas na escola amplia as possibilidades cognitivas e cognitivo-

linguísticas. A autora defende que a leitura e a produção de narrações em aula “[...] constituem-

se como ferramentas valiosas para a formação linguística e estética [...] experimentar a 

composição de narrações ajuda a compreender a escrita como uma tarefa de representação de 

sentidos e de expressão pessoal livre”16 (RAMÍREZ, 2012, p. 90).   

Kearney (2012), por sua vez, discute a narratividade por uma perspectiva filosófica, 

dialogando com a poética de Aristóteles e a hermenêutica contemporânea. Essencialmente, o 

autor estrutura seu argumento a partir da discussão de quatro elementos centrais da filosofia 

                                                             
16 Tradução livre do texto original: “[...] se constituyen en valiosas herramientas para la formación lingüística y estética [...] 

experimentar la composición de narraciones ayuda a comprender la escritura como una tarea de representación de significados 
y de libre expresión personal” (RAMÍREZ, 2012, p. 90).  
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ocidental para um modelo de narrativa: enredo (mythos); re-criação (mimesis); alívio 

(catharsis); sabedoria (phronesis); e ética (ethos).  Kearney defende que a narratividade nunca 

vai acabar, mesmo com o advento da narrativa interativa e não-linear da era digital, pois narrar 

é um convite à responsividade ética e poética. Assim, a cibercultura não deveria ser vista como 

ameaça à narração de histórias. Kearney (2012, p.411) argumenta ainda que “A persistente 

resistência à narratividade em nome de modelos redutores de cientificismo irá [...] ceder à 

compreensão de que a verdade histórica tanto é propriedade do conhecimento narrativo como 

do chamado conhecimento objetivo” (grifos do autor). Nesse sentido, aproxima-se fortemente 

do estudo anterior e também do recorte investigativo desta pesquisa. 

Os três estudos seguintes (FANTIN, 2012; HONÓRIO FILHO, 2011; ALVES, 

CARVALHO, DIAS, 2011) têm em comum a temática da formação de professores. Fantin 

(2012) tem como foco a defesa do que denomina de “aprendizagem multimídia” na formação 

de professores, no sentido de abarcar a formação como prática cultural com múltiplas 

linguagens. A autora argumenta, em consonância com Kearney (2012), que as narrativas 

continuam vivas de diferentes maneiras na sociedade contemporânea e se refletem por meio de 

uma multiplicidade de formas pelas quais articulam arte, comunicação e educação. E conclui: 

 

No processo formativo de conhecimento de si, do outro e do mundo, destacamos a 

importância da formação cultural dos professores na perspectiva da mídia-educação 

como condição de experiências diferenciadas no processo de ensinar e aprender nos 

cursos de formação inicial e como mediação e participação na/da cultura (FANTIN, 

2012, p. 304). 

  

O estudo de Honório Filho (2011) apresenta uma reflexão sobre a relevância das 

narrativas e histórias de vida na formação docente. O autor argumenta que as narrativas 

autobiográficas podem ser elementos importantes e referências na formação de professores. 

Honório Filho (2011, p. 194) defende que “[...] as histórias de vida podem ser férteis para a 

formação inicial (universitária) e para a superação de dispositivos e modelos vividos nas 

experiências escolares sobre a formação e a profissão docente”. 

Alves, Carvalho e Dias (2011), por sua vez, refletem acerca da “escrita de si” no 

contexto de formação de professores de Educação Física. Os autores veem esse exercício da 

escrita como um encontro, que “[...] alerta o profissional [em formação] de que nem tudo é dado 

a conhecer. O que escapa à ordem do conhecimento atravessa os campos da sensibilidade, 

aguçando as percepções dos envolvidos no encontro instalado” (ALVES; CARVALHO; DIAS, 

2011, p. 254). Nesse sentido, aproximam-se do conceito de experiência proposto pelos trabalhos 
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anteriores e confirmam a centralidade desse conceito para estudos que se ocupem das questões 

da narratividade e da escritura de si.  

A Figura 4 ilustra e corrobora essa percepção ao apresentar as 10 palavras mais 

frequentes (incluindo derivadas, como plurais, por exemplo) nesses estudos teóricos: 

 

 

 

Figura 4: Nuvem de palavras dos trabalhos teóricos – REDALYC 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Claramente, a palavra “experiência” é a mais frequente nos estudos e, pela leitura dos 

textos, é possível perceber sua vinculação direta com as palavras “conhecimento” e 

“narrativas”,  que também aparecem em destaque na nuvem. A palavra “professores” é a 

terceira mais frequente, seguida pela palavra “aprendizagem” no conjunto dos estudos teóricos. 

Nesse sentido, destaco que, ainda que tenham bases teórico-metodológicas diversas, esses 

trabalhos ratificam a relevância das narrativas (tratadas por diferentes enfoques) para a 

construção do conhecimento; o aprender sobre si, o outro e o mundo; e a formação docente.  

 Volto-me agora aos estudos que trazem dados empíricos. Lima e Castro (2014) lançam 

mão da abordagem teórico-metodológica da história oral para discutir aspectos da formação 

docente. As autoras salientam o valor das narrativas e suas contribuições para a educação e a 

pesquisa valorizando as ações do professor. Assim, defendem uma “[...] formação da 

profissionalidade docente, tendo como ponto de partida e de chegada a atividade do professor, 

como sujeito intelectual, compositor/autor de sua história, por meio da sua relação com outros 

homens, adultos e crianças” (LIMA; CASTRO, 2014, p. 85). 

 Almeida e Valente (2014), por sua vez, tratam do currículo ou dos “atos de currículo” 

(MACEDO, 2013) materializados em diferentes contextos de aprendizagem não-formais e 

informais. Para tanto, os autores utilizam as narrativas digitais produzidas por mestrandos e 

doutorandos do Programa de Educação: Currículo da PUC/SP durante disciplina ministrada por 

esses professores. O objetivo, assim, “[...] não é analisar cada narrativa, mas usá-las no sentido 
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de poder entender a relação entre o currículo e os contextos de aprendizagem estudados” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2014, p. 1175). Como conclusões, apontam para as ricas 

possiblidades de diálogo entre os contextos não-formais e informais visitados pelos estudantes 

e os contextos da educação formal; propondo, dessa maneira, uma concepção de currículo 

entrelaçada com a cultura e as experiências dos sujeitos do ato educativo.   

 O digital também perpassa a discussão proposta por Santos, Miarka e Zuchi Siple (2014) 

sobre o uso de blogs (para os autores, uma “tecnologia de informação e comunicação narrativa”) 

como recurso metodológico de avaliação da disciplina de Estágio Supervisionado de um curso 

de Licenciatura em Matemática. Os autores argumentam que os blogs permitiram o registro 

processual da formação dos estagiários, além de possibilitarem a esses sujeitos, pela revisitação 

de postagens antigas, o acompanhamento de seu próprio movimento formativo.  Essas 

narrativas deram espaço à exposição dos medos, das dificuldades, das expectativas que 

permeiam o estágio, mas nem sempre aparecem nos relatórios finais sobre esse momento da 

formação.  

As narrativas mostraram uma temporalidade própria, em que passado, presente e 

futuro se imbricam. As experiências dos estagiários trouxeram à tona experiências 

passadas significativas e expectativas futuras. Ao narrarem-se, lançam-se ao futuro 

em possibilidades, que ganham significado com suas experiências (SANTOS; 

MIARKA; ZUCHI SIPLE, 2014, p. 946).  

 

 Ainda que tenha enfoques e métodos diferentes, o estudo tem grande interface com meus 

interesses nesta investigação, uma vez que se volta ao processo de formação narrado pelos 

próprios sujeitos.  

 No estudo de Socas Guerra e González González (2013), a tecnologia figura em 

destaque. Tendo como foco a “educação emocional”, os autores propõem aproveitar as 

possibilidades oferecidas pelas narrativas digitais, utilizando dispositivos móveis, para a 

educação emocional e, ao mesmo tempo, para a aprendizagem de linguagens e meios 

audiovisuais. O artigo apresenta os resultados de uma experiência desenvolvida com 24 jovens, 

de 18 a 23 anos, estudantes do Ciclo de Linguagens e Meios Audiovisuais do terceiro Curso de 

la Escuela de Arte Pancho Lasso, localizada na Ilha Canária de Lanzarote. Esses alunos, 

utilizando os conhecimentos do curso, deveriam construir (individualmente e em grupos) 

narrativas audiovisuais interativas apresentando problemas de sua vida cotidiana, bem como as 

possíveis soluções e a classificação das respostas emocionais dessas soluções. Como resultados 

da experiência, os autores destacam que: 

 

[...] a evolução dos alunos para este tipo de exercício tem sido muito positiva, não só 

para a sua aprendizagem de conteúdos específicos, [...] os alunos foram adquirindo 
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uma atitude crítica e construtiva sobre os diferentes estados emocionais, 

desenvolvendo a capacidade de análise dos próprios trabalhos e dos trabalhos dos 

colegas, compreendendo e familiarizando-se com os estados emocionais como uma 

ferramenta fundamental na construção narrativa17 (SOCAS GUERRA; GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, 2013, p. 504).  

 

Por fim, Passeggi (2011) tece considerações acerca da ressignificação da experiência, 

em contexto de formação de formadores (em nível Stricto Sensu), por meio de narrativas 

autobiográficas como prática pedagógica. A autora apresenta sua experiência com “grupos 

reflexivos” (os quais diferencia dos grupos focais e de discussão) que funcionam no que ela 

denomina de “ateliês de escrita autobiográfica”. O artigo detalha o funcionamento desses 

grupos bem como o processo de escrita desencadeado e discutido/refletido por meio deles 

apontando os vínculos entre linguagem, reflexividade biográfica e consciência histórica, que 

são entretecidos nas narrativas de si. Passeggi (2011, p. 155) advoga que:  

 

Somente na perspectiva de que a reflexividade autobiográfica propicia a quem narra 

a possibilidade de abertura para novas experiências é que podemos acatar a ideia da 

experiência em formação no seu duplo sentido: o de prática formadora e o de 

reelaboração permanente (grifos da autora).  

 

 Ainda que não se ocupe de uma abordagem tecnológica e não trate da narrativa de 

aprendizagem propriamente dita, o estudo contribui com elementos teórico-metodológicos 

importantes para pensarmos a formação docente enquanto lócus privilegiado para a utilização 

das narrativas (escritas de si) como uma prática pedagógica capaz de promover a significação 

e ressignificação da experiência. 

 Unindo esses estudos que trazem dados empíricos aos estudos conceituais, a Figura 5 

condensa todos os artigos da base de dados REDALYC.  Buscando uma visão geral um pouco 

mais refinada e considerando que a Figura 4 já apresentou as dez palavras mais frequentes no 

primeiro bloco de estudos dessa base (6 trabalhos teóricos), a opção foi apresentar esta nuvem 

de palavras com as cinco palavras mais frequentes (incluindo derivadas). O resultado parece 

ilustrativo da permanência da tônica das discussões: 

 

                                                             
17 Tradução livre do texto original: “[...] la evolución de los estudiantes ante este tipo de ejercicios ha sido altamente positiva, 

no solo de cara a su aprendizaje de contenidos específicos de la asignatura, [...] los alumnos fueron adquiriendo una actitud 

crítica y constructiva sobre los diferentes estados emocionales, desarrollando una capacidad de análisis en sus trabajos y en el 

de sus compañeros, entendiendo y familiarizándose con los estados emocionales como herramienta fundamental en la 
construcción narrativa” (SOCAS GUERRA; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 2013, p. 504) 
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Figura 5: Nuvem de palavras de todos os artigos – REDALYC 

Fonte: Dados de pesquisa.  

  

As cinco palavras mais frequentes permanecem as mesmas em comparação com a 

Figura 4 – o que pode indicar certa convergência entre os estudos empíricos e os teórico-

conceituais. Novamente, a palavra “experiência” é a mais frequente – denotando que também 

os trabalhos empíricos têm essa categoria como essencial. As narrativas vinculam-se à 

experiência e à aprendizagem e a recorrência da palavra “professores” marca o lugar da 

formação nos estudos. Entretanto, destaco a ausência de palavras que tenham alguma 

associação direta com as tecnologias (o que é representativo do reduzido número de estudos 

com esse mote).  

Saliento ainda que os estudos encontrados que tratam de formação docente têm como 

lócus cursos de pós-graduação ou de graduação com pequeno número de alunos. Assim, parece 

inevitável questionar as possibilidades e mesmo a viabilidade de uso das narrativas em situações 

de formação de professores que envolvam um número maior de pessoas. No caso de cursos à 

distância, é possível especular que seria mais viável em função da presença de tutores, além dos 

professores formadores, para acompanhar a produção das narrativas digitais. Por outro lado, em 

cursos presenciais acompanhados por um único professor e que tenham 40 ou 50 alunos, o 

trabalho com narrativas parece mais complexo em função das exigências de leitura e 

acompanhamento processual.  

 Relativamente às referências teóricas dos estudos, a Figura 6 auxilia meus movimentos 

reflexivos apresentando a nuvem de palavras com os cinco autores mais citados nos trabalhos:  

 

 
      Figura 6: Autores mais citados – REDALYC 

       Fonte: Dados de pesquisa. 

 



51 

 

 Como mostra a Figura 6, Paul Ricoeur e Jerome Bruner são referenciais teóricos 

importantes para a discussão sobre narrativas. O primeiro discute-as pelo prisma da Filosofia 

voltando-se especialmente às questões de temporalidade da narrativa, mas associando, em um 

viés fenomenológico e hermenêutico, a reflexão filosófica sobre a natureza da narrativa e sua 

perspectiva poética e linguística. O segundo traz as contribuições da Psicologia e as ideias sobre 

o pensamento narrativo, do qual tratarei no próximo capítulo deste estudo.   

Cabe mencionar ainda outras duas referências: a) Richard Kearney, cujo enfoque é 

também filosófico e tem forte inspiração em Ricoeur, mas traz uma visão mais atual das 

narrativas ao refletir sobre suas possibilidades na era digital; b) Lev Vygotsky, cuja presença 

marcante nos estudos atribuo ao viés educacional das discussões, nas quais a linguagem 

materializada nas narrativas é vista, à inspiração vygotskyana, como pessoal e, ao mesmo 

tempo, profundamente social – o que possibilita a reflexão, a elaboração da experiência e em 

última instância a aprendizagem. Além disso, vale mencionar que Jerome Bruner também toma 

Vygotsky como uma de suas referências-chave. Por fim, a presença, na figura, da palavra 

“Souza”, não será considerada, uma vez que não se trata de um único autor, mas de diferentes 

autores com o mesmo sobrenome.  

Continuando meu movimento de abrir janelas para visualizar os caminhos já trilhados 

tentando reconstruir os passos dados nas pesquisas anteriores a esta investigação, a próxima 

base de dados consultada foi o RCAAP. Seguindo o protocolo, detalho os filtros específicos 

utilizados nessa base. As buscas foram realizadas pela ferramenta de “busca avançada”; buscar 

em “descrição”; tipo de documentos: “artigos, dissertações18 e teses”; idioma: “não 

selecionado”. Desconsiderando os resultados em duplicidade, temos um total de sete estudos 

considerados significativos para os interesses desta revisão (Apêndice E). Desses, um artigo, 

uma tese e cinco dissertações. Entendo que esse quantitativo corrobora minha escolha acertada 

pela inclusão de dissertações nas buscas nesse banco de dados.   

 O artigo de Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2012) apresenta um estudo 

exploratório sobre a criação de narrativas digitais por estudantes do curso de Pedagogia de uma 

universidade federal brasileira. As narrativas foram produzidas no Power Point, em grupo, e 

tiveram como mote diversos temas relacionados a conteúdos da Educação Básica (por exemplo: 

formas geométricas, antigo Egito, vidas de personalidades como Machado de Assis e os irmãos 

                                                             
18 Em meu protocolo, um critério de inclusão era considerar somente teses (no caso de bases de dados que apresentassem teses 

e dissertações). Entretanto, essa base de dados não apresentava possibilidade de exclusão de dissertações a priori. Por isso, elas 

fizeram parte dos resumos a serem lidos para filtragem de trabalhos. Como foi encontrada apenas uma tese e algumas 

dissertações que pareciam relevantes, decidi considerar também estas últimas na expectativa de ampliar os resultados e minha 
visão do cenário de investigações portuguesas.  
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Grimm). Neste estudo, portanto, as narrativas digitais não são ‘escritas de si’ propriamente 

ditas. O foco da investigação volta-se aos efeitos da produção dessas narrativas do ponto de 

vista dos estudantes – para tanto, os autores utilizaram um questionário aplicado após a 

finalização das produções. Os resultados indicam que a atividade desenvolvida favoreceu “[...] 

a criatividade, o trabalho colaborativo, a pesquisa, a síntese, a organização de ideias [...]” e 

constituiu-se “[...] num incentivo ao uso das tecnologias no ensino e na aprendizagem, bem 

como à produção de material digital multimídia por parte dos alunos (futuros professores)” 

(BOTTENTUIT JUNIOR; LISBÔA; COUTINHO, 2012, p. 191). 

 A tese de Ribeiro (2014) apresenta a proposição de que as narrativas digitais são um 

elemento agregador capaz de humanizar o Ensino Superior atuando no desenvolvimento de 

aptidões e competências e funcionando como meios de expressão do “eu” do aluno. Lançando 

mão de diversos instrumentos de coleta de dados, a autora discute as narrativas digitais como 

método de ensino e aprendizagem e sua influência nas relações interpessoais, além de analisar 

as auto-percepções e auto-representações dos estudantes cruzadas com as percepções dos 

professores.  

Ribeiro (2014, p. 7) afirma que as narrativas digitais são “[...] uma mais-valia para 

professores e alunos, directa e indirectamente envolvidos no estudo [...]” e desafiam os 

contextos do Ensino Superior no que concerne “[..] à percepção que o professor tem do aluno; 

às próprias expectativas do aluno em relação à aprendizagem; ao papel da emoção, à dicotomia 

privado versus público e à mudança nos papéis exigidos quer a professores, quer a alunos”. O 

estudo tem forte influência do pensamento de Jerome Bruner, o que se alinha às perspectivas 

teóricas dos trabalhos encontrados na base de dados REDALYC, conforme já apontei. Nesse 

sentido, distancia-se do enfoque dos estudos apresentados nas dissertações, das quais tratarei a 

seguir.   

Antes de me deter em cada estudo, cabe enfatizar que todas as dissertações tratam de 

narrativas construídas com recursos tecnológicos – o que novamente parece ratificar a 

importância de inclui-las nesta revisão. Pontuo também que duas das cinco dissertações 

(JESUS, 2010; LOURENÇO, 2012) tiveram como lócus o 6º e 7º anos de escolaridade 

(respectivamente) em Portugal. O estudo de Cardoso (2014) voltou-se a estudantes do 3º Ciclo 

Vocacional; a investigação de Nobre (2012) teve como sujeitos professores de Artes Visuais; e 

o trabalho de Figueiredo (2014) voltou-se a um módulo de um curso virtual de pós-graduação 

oferecido pela Universidade Aberta de Portugal. Essa diversidade de lócus pode indicar certa 

capilaridade das discussões sobre as narrativas digitais no contexto das investigações 

portuguesas – o que difere fortemente do contexto brasileiro, como já vimos neste capítulo.   
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 Analisando as dissertações cujo lócus foi o ciclo básico, o estudo de Jesus (2010) buscou 

compreender o impacto da produção de narrativas digitais na aprendizagem e na 

satisfação/envolvimento dos alunos do 6º ano, no âmbito da disciplina de Língua Estrangeira 

(Inglês). A autora utilizou como instrumentos metodológicos: um questionário sobre as 

percepções dos sujeitos acerca da experiência de aprendizagem; uma entrevista de grupo sobre 

preferências na aprendizagem; uma grelha de avaliação das produções escritas realizadas; uma 

grelha de avaliação das narrativas digitais elaboradas; e as observações feitas e registradas em 

diário de campo. O estudo conclui que a implementação da narrativa digital criou um contexto 

de aprendizagem mais favorável ao desenvolvimento da escrita em inglês e os alunos 

desenvolveram competências comunicativas e tecnológicas; bem como se mostraram satisfeitos 

e envolvidos no processo de aprendizagem.  

Lourenço (2012), por sua vez, teve como sujeitos alunos do 7º ano (13 anos 

aproximadamente) e buscou compreender a relação entre uma abordagem multimodal, 

particularmente por meio da produção de narrativas digitais, na aula de língua portuguesa e a 

didatização da narrativa em um contexto formal de aprendizagem. A recolha de dados foi feita 

por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas e narrativas digitais dos 

alunos. A autora conclui que os estudantes desenvolveram competências linguísticas 

relacionadas com a escrita e com a oralidade; adquiriram e melhoraram a sua literacia19 digital 

e visual, o que os levou à construção de significados em textos multimodais. Lourenço (2012) 

entende ainda que o trabalho com a narrativa digital favoreceu o estudo da narrativa em língua 

portuguesa e o uso de ferramentas digitais teve um significativo impacto na motivação dos 

alunos e a colaboração entre eles. 

Ambos os estudos apresentam, dessa forma, correspondência nos resultados e indicam 

a importância da narrativa digital nas disciplinas relacionadas à linguagem.   

A investigação de Cardoso (2014, p.13) voltou-se ao ensino e à aprendizagem de noções 

de multimídia e ao “[...] desenvolvimento de competências essenciais (comunicação, resolução 

de problemas, trabalho colaborativo, capacidade de organização, comportamento ativo e 

autónomo) [...]” para a vida pessoal e profissional dos estudantes. O estudo foi desenvolvido 

em um Curso Vocacional de 3º Ciclo, na disciplina de Programação e Multimédia, por meio de 

um projeto de criação de narrativas digitais com enfoque interdisciplinar com as Ciências da 

Natureza. Os alunos produziram 10 vídeos, que foram publicados na internet e apresentados à 

comunidade. A autora utilizou como instrumentos: observação das aulas, questionários 

                                                             
19 Em Portugal, é comum o uso do termo “literacia” para caracterizar o que, no Brasil, costumamos denominar de 
“letramento(s)”.    
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diagnóstico e de avaliação, e entrevistas com os professores. Cardoso (2014, p. 92) conclui que 

as metodologias aplicadas revelaram-se adequadas para o ensino e a aprendizagem “[...] da 

multimídia a alunos de cursos vocacionais preparando-os para participar no desenvolvimento 

de novos projetos; entrar no mundo profissional; prosseguir uma cultura de aprendizagem ao 

longo da vida”. 

 Chegamos, então, aos estudos cujos sujeitos já são adultos. Nobre (2012) propõe-se a 

analisar a realidade do ensino das Artes Visuais face às novas tecnologias. Para tanto, utiliza a 

produção de narrativas digitais em contexto de formação de professores de Artes Visuais do 2º 

e 3º ciclos com foco nas técnicas de desenvolvimento de Digital Storytelling. O autor também 

utiliza questionários para coleta de dados e aplica a metodologia Design Based Research para 

desenvolver as atividades com os sujeitos. Nobre (2012) conclui que os professores 

aumentaram as suas competências na utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e conheceram melhor suas potencialidades; que a metodologia aplicada permitiu o 

desenvolvimento de relações interpessoais, aumentou a motivação e promoveu a realização de 

um trabalho colaborativo.  

Por fim, o estudo de Figueiredo (2014) tem como lócus o módulo de um curso virtual 

de pós-graduação e visa compreender de que forma a utilização da Digital Storytelling poderia 

ser um elemento facilitador na aquisição e divulgação de conhecimentos e na produção de 

recursos educativos. O autor também lança mão da metodologia Design Based Research para 

implementação das atividades desenvolvidas com os sujeitos de pesquisa e toma como dados 

de pesquisa: os storyboards produzidos pelos alunos, as interações feitas no fórum de discussão 

do ambiente virtual de aprendizagem, e as narrativas digitais produzidas. Figueiredo (2014) 

afirma que foi possível confirmar as potencialidades das narrativas digitais e identificar algumas 

das principais dificuldades encontradas pelos estudantes na produção de digital storytellings. 

Assim, defende que “[...] a metodologia do Digital Storytelling deve ser equacionada, aquando 

da produção de recursos direcionados para o ensino, nomeadamente conteúdos mais complexos 

ou demasiado expositivos, permitindo desta forma, facilitar a aquisição dos mesmos” (Ibid., p. 

112).   

 Quanto às análises dos dados, duas pesquisas (LOURENÇO, 2012; FIGUEIREDO, 

2014) assumem a abordagem da análise de conteúdo, mas todas apresentam um enfoque 

analítico das narrativas digitais que privilegia seus elementos estruturais bem como a adequação 

dos recursos midiáticos utilizados. Nesse sentido, a grelha de avaliação de narrativas digitais 

proposta por Robin (2008) é utilizada integralmente ou inspira as análises. O foco dos estudos 

volta-se, assim, mais ao caráter técnico, pragmático e operacional da construção de narrativas 
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digitais do que aos aspectos subjetivos envolvidos nessa produção. A abordagem da 

subjetividade fica quase sempre restrita à motivação dos estudantes, à realização de trabalho 

colaborativo e ao envolvimento dos sujeitos no processo de aprendizagem.  

 A Figura 7 apresenta as dez palavras mais frequentes (incluindo derivadas) nos estudos 

da base de dados RCAAP: 

 

 
Figura 7: Nuvem de palavras – RCAAP 

Fonte: Dados de pesquisa.  

  

Analisando a figura, arrisco algumas inferências: a primeira delas diz respeito ao 

desaparecimento da palavra “experiência” (mais citada nos estudos oriundos da REDALYC) e 

à relevância da palavra “aprendizagem” (a mais citada nesses estudos). Entendo que isso se 

deve ao caráter mais pragmático e técnico das análises, que já havia pontuado, e à visão (trazida 

pelos estudos) da narrativa digital mais como meio/recurso para o desenvolvimento e a 

aprendizagem de habilidades e competências variadas pelos sujeitos e menos como construtora 

de subjetividades.  Corroborando essa perspectiva, o surgimento de palavras como “utilização”, 

“competências”, “participação” e “desenvolvimento”, que não apareceram nos estudos das 

outras bases de dados, remete novamente ao olhar mais instrumental para as narrativas digitais.  

A segunda inferência vincula-se ao desaparecimento da palavra “professores” e também 

merece nota já que aponta para uma alteração no foco geral dos estudos, que se distancia da 

formação docente.  

A última reflexão volta-se à palavra comum a todas as investigações: “Storytelling”. O 

termo é citado quase duas vezes mais do que “narrativas” (701 e 384 citações, respectivamente) 

– o que pode nos ajudar a perceber mais claramente a influência de estudos norte-americanos, 

que têm enfoque mais utilitarista, nas investigações portuguesas. A esse respeito, na análise das 

referências chama atenção a enorme quantidade de obras em língua inglesa, muito superior às 

fontes em Português ou Espanhol. 
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Sobre as referências, a Figura 8 apresenta os cinco autores mais citados nos trabalhos 

do RCAAP: 

 

 
Figura 8: Autores mais citados – RCAAP  

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 Dos cinco sobrenomes, “Almeida” não foi considerado por se referir a diferentes 

autores. “McAdams” é uma referência que aparece somente na tese de Ribeiro (2014) e trata de 

questões que envolvem a narrativa, a história de vida e a construção identitária (temática que, 

como vimos, não se aplica à maioria dos trabalhos analisados aqui) – por essas razões também 

não o consideraremos como referência-chave dos estudos.   

 Restam, assim, três autores principais a considerar: em primeiro lugar e corroborando 

as inferências anteriores, Bernard Robin é o autor mais citado e aparece como referência em 

todos os estudos. Em seguida, a pesquisadora portuguesa Clara Coutinho (também coautora de 

um dos estudos analisados aqui) figura como a segunda referência mais citada. Coutinho é 

reconhecida investigadora da área da Educação em Portugal e, em seus estudos sobre narrativas 

digitais, toma Robin como referência teórica nas discussões e análises, o que pode explicar em 

parte a frequência de citações de ambos os autores. Finalmente, Ghunter Kress é citado em três 

estudos, por isso não foi desconsiderado, e dedica-se (nos textos referenciados) a questões que 

envolvem leitura de imagens, design visual e literacia no contexto das tecnologias digitais de 

informação e comunicação. A presença de Kress nos estudos também corrobora a visão sobre 

a ênfase dada nos estudos às competências e habilidades desenvolvidas por meio das narrativas 

digitais.  

 Nossa próxima janela se abre para a última base de dados internacional consultada: o 

ERIC. Nesta base, mantive o lapso temporal das buscas (de 2010 a 2014) e utilizei também a 

opção disponível “Peer reviewed only”. Descartados os artigos duplicados, temos um total de 

vinte trabalhos selecionados (Apêndice F).  

Antes do detalhamento, destaco que chama atenção no bloco de estudos: a) a quantidade 

de artigos não encontrados na íntegra por estarem indisponíveis nas fontes em que foram 
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publicados (quatro estudos20) e a quantidade de estudos cuja leitura é paga (sete trabalhos21). A 

soma desses artigos implica redução ou impossibilidade de acesso ao conteúdo de mais da 

metade dos trabalhos encontrados. Considerando que a leitura apenas do resumo é insuficiente 

para realizar uma revisão de literatura adequada, esses trabalhos serão computados na visão 

geral do levantamento para identificação do público investigado, mas não serão discutidos 

separadamente; b) todos os estudos tratam de narrativas digitais e; c) a variedade de enfoques 

metodológicos e públicos investigados, conforme apresenta o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Visão geral dos estudos – ERIC  

Públicos investigados Número de 

trabalhos 

Educação de adultos 1 

Ensino Superior (estudantes de graduação e pós-graduação) 4 

Professores em formação (inicial ou continuada) 5 

Estudantes da Educação Básica 7 

Trabalhos teóricos 3 
      Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Nessa visão panorâmica, vale salientar a quantidade de artigos que se voltam às 

narrativas digitais na escola básica e na formação de professores (12 estudos) – diferentemente 

dos encontrados nas bases nacionais, na REDALYC e no RCAAP – e a reduzida quantidade de 

artigos com enfoque exclusivamente teórico-conceitual (três estudos). Passo, então, aos 

contornos e nuances mais detalhados das paisagens que avistei desde esta janela.  

 Kieler (2010) se dedica ao narrar digital enfocando os sete elementos que considera 

necessários à criação de histórias “eficazes e interessantes”. Para tanto, apresenta uma 

experiência de utilização das narrativas digitais com estudantes superdotados. A autora conclui 

que as narrativas digitais permitem ao professor desenvolver atividades diferenciadas para 

atender as necessidades de alunos avançados, além de permitir que o docente conheça o 

entendimento de cada aluno sobre um determinado assunto e promover a colaboração entre os 

estudantes e o desenvolvimento da criatividade. Nesse sentido, o estudo aproxima-se das 

considerações feitas em várias investigações portuguesas e também do que propõem Almeida 

e Valente (2012) sobre a narrativa funcionar como uma “janela na mente” dos alunos.  

 Também de 2010, a investigação de Figg e McCartney apresenta uma experiência de 

verão que envolveu diversos públicos: professores, pesquisadores, estudantes do Ensino Médio 

                                                             
20 Trata-se dos seguintes estudos: Savvidou (2010), Tobin (2012), Castaneda (2013) e Kobayashi (2012). 
21 Os estudos de: Rossiter; Garcia (2010), Heo (2011), Shelby-Caffey; Úbéda; Jenkins (2014), Benmayor (2012), Vinogradova; 
Linville; Bickel (2011), Yang; Wu (2012), Morgan (2014).  
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e famílias de diferentes origens. O desafio era que os estudantes ensinassem seus VIP (very 

important people) como criar filmes sobre a história familiar. As fontes de dados incluíram 

entrevistas, inquéritos de saída, diários reflexivos, notas de campo – feitas durante oficina de 

duas semanas de atividades estruturadas pelo modelo de Digital Storytelling de Figg (2005) – 

e os artefatos criados pelo estudante e seu parente. Os autores não analisam as narrativas 

produzidas, mas essencialmente o processo desencadeado pela experiência, e concluem que 

todos os participantes foram positivamente impactados pelo processo de contar histórias 

digitais. Houve melhoria na escrita e nas habilidades técnicas dos sujeitos, além de aumento da 

motivação devido ao envolvimento dos VIP.  

 No âmbito das pesquisas contextualizadas no Ensino Superior, temos os trabalhos de 

Lowenthal e Dunlap (2010), Clarke e Adam (2012), Torres, Ponce e Pastor (2012) e LaFrance 

e Blizzard (2012). Em seu estudo, Lowenthal e Dunlap (2010) examinam o uso de narrativas 

digitais como forma de quebrar as barreiras para alcançar uma “Comunidade de Inquérito 

saudável e produtiva” (p. 70) em ambientes virtuais de aprendizagem. Os autores mostram 

exemplos de narrativas em que se apresentam aos alunos, falam sobre seus valores educacionais 

e pessoais; e sugerem situações em que solicitam narrativas digitais aos seus alunos. 

Clarke e Adam (2012) fornecem alguns elementos para conhecermos a realidade da 

Austrália no que diz respeito às narrativas digitais e afirmam que tem havido relativamente 

pouca absorção desse tipo de narrativa no contexto australiano de ensino universitário. O estudo 

apresenta as experiências de uma pequena amostra de acadêmicos australianos com o uso de 

narrativas digitais como ferramenta pedagógica na educação superior. Os autores descrevem 

dois casos de usos acadêmicos de narrativa digital e a análise interpretativa de seis entrevistas 

semiestruturadas feitas com acadêmicos da área de mídia e comunicação.  Clarke e Adam 

(2012) afirmam que os acadêmicos participantes do estudo consideraram a narrativa digital 

como um complemento e não um substituto para os métodos convencionais de aprendizagem e 

avaliação.  

Torres, Ponce e Pastor (2012) ocupam-se da narrativa digital como ferramenta 

pedagógica para trabalhar competências linguísticas ao mesmo tempo em que despertam o 

interesse e a atenção dos alunos para o conteúdo. Para tanto, os autores analisam a utilidade de 

incluir a produção de uma narrativa digital no final de uma sequência didática que trabalhou 

com expressões rotineiras em língua inglesa com estudantes do 1º ano da Faculdade de 

Educação da Universidade de Valência (Espanha). Na narrativa, os alunos deveriam apresentar 

o que haviam aprendido – e nesse sentido, o foco da proposta assemelha-se ao que utilizo nesta 

investigação (narrativa de aprendizagem), ainda que o tipo de análise seja bastante distinto 
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daquele que adoto. Os resultados do estudo evidenciam uma melhoria no uso das rotinas 

linguísticas (conteúdo trabalhado), bem como a utilização, pelos estudantes, de estruturas mais 

complexas e expressões mais variadas para iniciar e concluir uma conversação. 

O estudo de LaFrance e Blizzard (2013) objetiva analisar as percepções de estudantes 

sobre a utilização de narrativas digitais em um curso de liderança educacional. Os sujeitos de 

pesquisa foram 12 alunos do curso de Teoria da Administração de um programa de doutorado 

na Carnegie University, na Geórgia (Estados Unidos). Durante o curso de oito semanas, os 

alunos criaram histórias digitais que deveriam sintetizar uma “auto-etnografia” articulada com 

uma determinada teoria de liderança. A atividade, segundo os autores, permitiu que os alunos 

demonstrassem a prática contínua da reflexão e da avaliação, um compromisso com a 

tecnologia, a compreensão da diversidade e, em última instância, a compreensão sobre os 

conhecimentos e as habilidades necessárias aos líderes educacionais. 

 Mais associados ao uso de narrativas digitais para a formação de professores estão os 

estudos de Roby (2010), Robin e McNeil (2012) e Sancar-Tokmak, Surmeli e Ozgelen (2014). 

O estudo de Roby (2010), de caráter mais teórico, propõe o modelo Digital Content-Related 

Digital Storytelling como opção para o trabalho com narrativas digitais na educação. A 

proposição da autora é que a inclusão intencional e integrada dessas narrativas no currículo 

favorece o afastamento dos métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, além de permitir 

que os alunos interpretem e façam ligações mais profundas com o conteúdo disciplinar. A 

autora também reflete sobre as possibilidades de desenvolvimento pedagógico e profissional de 

professores por meio das narrativas digitais, mas adverte: “[...] para que os professores incluam 

a narrativa digital efetivamente em seus currículos, eles devem primeiro discernir o valor de 

usá-la como ferramenta pedagógica”22 (ROBY, 2010, p. 136). Essa percepção dialoga 

diretamente com os interesses de estudo desta investigação. 

 Outra abordagem sobre os usos educacionais das narrativas digitais é trazida por Robin 

e McNeil (2012). Os autores apontam a importância e os efeitos da narrativa, mas focam seu 

trabalho no design, ou seja, na operacionalização da construção de narrativas digitais com base 

no modelo ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate) de Design Instrucional. 

Defendem que os elementos do modelo são os pontos de partida que os educadores devem 

considerar quando começam a integrar a narrativa digital em suas salas de aula. O estudo tem, 

portanto, um caráter mais instrumental que se assemelha ao apresentado pelos estudos 

portugueses.  

                                                             
22 Tradução livre do texto original: “[...] in order for teachers to include digital storytelling effectively in their curricula, they 
must first discern value in using storytelling as a pedagogical tool” (ROBY, 2010, p. 136). 
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 Sancar-Tokmak, Surmeli e Ozgelen (2014) examinam as percepções de professores de 

ciências em formação inicial sobre seu conhecimento pedagógico, tecnológico e de conteúdo 

(TPACK23) após a criação de narrativas digitais baseadas em temas de ciências extraídos do 

currículo nacional. Participaram do estudo 21 estudantes da disciplina de Introdução à 

Informática II. Os dados foram coletados por meio de diversos instrumentos e procedimentos: 

um questionário demográfico, o diagrama TPACK, um questionário aberto e entrevistas e 

observações. Os autores afirmam que os estudantes referem melhora nos três tipos de 

conhecimento (tecnológico, pedagógico e do conteúdo) e afirmam se considerar mais 

competentes em relação ao TPACK após a produção das narrativas digitais. 

A Figura 9 apresenta as dez palavras mais frequentes (incluindo derivadas) nos artigos 

cujos textos foram encontrados na íntegra a partir do levantamento de dados no ERIC: 

 

 
Figura 9: Nuvem de palavras – ERIC 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

A palavra mais frequente é “storytelling”, acompanhada pelas palavras “technologies” 

e “participants” (as duas com maior incidência nos estudos) – o que nos remete, por um lado, 

à concepção subjacente aos estudos sobre a centralidade do domínio dos aparatos tecnológicos 

na produção da storytelling. Por outro, evidencia a natureza empírica dos estudos, que 

apresentam quase sempre resultados de experiências pedagógicas em que os participantes 

produziram suas narrativas digitais.      

Na análise das referências, chama atenção a variedade de autores referenciados nos 

artigos. Ainda assim, a presença de Bernard Robin como autor-chave nos estudos é 

significativa. A Figura 10 corrobora as percepções oriundas das leituras dos textos e apresenta 

os cinco autores mais citados nos artigos: 

 

                                                             
23 TPACK é uma sigla em inglês para Technological Pedagogical Content Knowledge (Conhecimento Tecnológico Pedagógico 

do Conteúdo). Trata-se de um modelo teórico formulado para descrever e compreender os tipos de conhecimentos necessários 
a um professor para inserir recursos tecnológicos de maneira efetiva e significativa em sua prática pedagógica. 
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 Figura 10: Autores mais citados – ERIC  

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 As obras de Robin têm o dobro de citações do segundo e terceiro autores mais citados, 

Dunlap e Lowenthal (respectivamente) – o que, entendo, pode decorrer: a) da quantidade de 

artigos publicados por Robin sobre digital storytelling e seu impacto internacional (como já 

apontei nas análises do RCAAP) e; b) da existência de um site do autor em que ele divulga 

narrativas digitais produzidas por seus alunos na Universidade de Houston, nos Estados Unidos. 

Por sua vez, Dunlap e Lowenthal têm diversas publicações em coautoria referenciadas no 

conjunto de trabalhos desta revisão e a tônica geral dos estudos desses autores vincula-se à 

aprendizagem online ou mediada por tecnologias e design instrucional. 

 A tônica das publicações desses três autores pode nos ajudar a compreender também a 

ênfase teórico-metodológica das discussões trazidas pela maioria dos artigos sobre as narrativas 

digitais nesta base de dados. O foco volta-se quase sempre às competências e habilidades 

(especialmente aprendizagem de conceitos e aprendizagem do uso da tecnologia) desenvolvidas 

com o apoio das narrativas digitais.  

 

1.4 Paisagens, caminhos e possibilidades: o que vi desde as janelas abertas?  

 

 Fazendo agora o exercício último de um olhar panorâmico para as paisagens desenhadas 

pelos resultados desta revisão sistemática, confirmo que a temática das narrativas digitais ainda 

requer esforços investigativos com múltiplos recortes.  

Sinteticamente, as bases nacionais consultadas (Portal de Periódicos e Banco de Teses 

da CAPES) apresentaram poucos resultados e confirmam a carência de pesquisas com esse 

mote no cenário brasileiro. Os estudos da base de dados REDALYC trazem contribuições 

teórico-conceituais e empíricas que salientam a experiência narrativa como formadora e 

transformadora do sujeito. Entretanto, os trabalhos praticamente ignoram as novas formas de 

construir narrativas com as tecnologias digitais. No RCAAP, há estudos nos quais o digital é 

considerado, mas as discussões voltadas às narrativas digitais privilegiam uma abordagem 

instrumental (de inspiração norte-americana) com foco no desenvolvimento de habilidades e 
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competências tecnológicas. Na base de dados ERIC, é patente a capilaridade das experiências 

com narrativas digitais (desenvolvidas em todos os níveis de ensino) assim como a ênfase dada 

nos estudos às competências desenvolvidas com/pelo uso de digital storytellings. Finalmente, 

o SciELO não permite esse tipo de análise, uma vez que apenas um artigo dessa base foi 

selecionado pelo protocolo desta revisão.   

As janelas abertas também indicam que há duas vertentes principais quanto à forma de 

trabalhar e estudar/analisar as narrativas digitais: a primeira, mais presente nos estudos 

espanhóis e latino-americanos, privilegia os efeitos da produção de narrativas (ainda que com 

pouco enfoque no digital, como já mencionei) na subjetividade, na identidade dos sujeitos 

envolvidos, na atribuição de sentidos à experiência de si no mundo por meio do narrar. A 

segunda vertente, mais presente nas produções portuguesas e norte-americanas, foca nas 

competências operacionais, nas habilidades, competências e atitudes desenvolvidas pelos 

sujeitos por meio da produção de narrativas digitais em diferentes situações e com temáticas 

diversas. Essas perspectivas podem ser complementares e nos ajudam a perceber a riqueza de 

possibilidades que o narrar (e o narrar digital) enseja.  

 Os cenários avistados permitem afirmar ainda que, dentre os estudos, muitos tratam das 

narrativas (nem sempre digitais) como instrumentos importantes para a formação docente, a 

reflexão sobre o fazer docente e a experiência. Entretanto, poucos trabalhos abordam as 

narrativas digitais de aprendizagem (foco desta investigação). Além disso, essas narrativas 

como possibilidades de constituição autoral dos sujeitos não aparecem em nenhum dos textos 

analisados, assim como o currículo também não é foco da maioria dos estudos que envolvem 

narrativas ou narrativas digitais – o que deixa expostas outras lacunas de investigação no 

desenho da paisagem das pesquisas já realizadas.  

Assim, encerro esta etapa do percurso investigativo, que me levou pelos caminhos 

percorridos por outros, vislumbrados desde as janelas abertas ao passado, na expectativa de 

preencher alguns desses espaços vazios, inspirando-me no que já foi construído e descobrindo 

veredas ainda por percorrer. Nessa dinâmica de olhar para trás, fui empurrada para frente, 

encontrei personagens (autores) que se tornarão companheiros de caminhada no movimento de 

abrir e fechar portas na construção desta narrativa-tese.  

No próximo capítulo, diante de múltiplas perspectivas e abordagens possíveis, abrirei 

as portas de minhas escolhas metodológicas, feitas a partir do lugar epistemológico em que me 

encontro, do contexto de investigação com que me deparei, dos sujeitos de pesquisa que conheci 

e dos objetivos a que me propus no início da jornada.    

 



 

 

2 PASSOS E ENCRUZILHADAS QUE CONSTROEM O PERCURSO: ESCOLHAS 

EPISTEMOLÓGICAS E METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como o caminho dos versos do poeta, o método24, já na acepção da palavra, se 

faz no transcurso da pesquisa, ainda que o desenho inicial da estrada tenha sido feito em traços 

de rascunho. A vivacidade do método está nos passos que escolhemos dar como 

pesquisadores(as) conforme se apresentam a nós as curvas, as pedras, as flores, as sombras e os 

desvios (por vezes labirínticos) da estrada que nos propusemos a percorrer buscando sempre a 

postura do viajante a cujo apetite de descoberta o labirinto responde e, portanto, explorá-lo é, 

de acordo com Leão (2005, p. 113): 

 
[...] o arquétipo do espírito de investigação. [...] o peregrino percorre o labirinto sem 

mapa, ‘à vista desarmada’. Ele não tem como se prevenir do que lhe espera à frente. 

O único recurso com que o viajante pode contar é o de verificar as marcas, os vestígios 

que deixou em passagens anteriores. [...] mas ‘longe de se entregar ao acaso, o viajante 

faz cálculos em cada encruzilhada’. [...] o andarilho não caminha ingenuamente, mas 

sua trilha é impulsionada pelo desejo de penetrar o labirinto, de conhecer suas 

esquinas e recantos escondidos. Dessa forma, o caminheiro exercita sua inteligência 

[...]”.  

 

Neste ponto da narrativa-tese, destinado a apresentar o percurso metodológico 

escolhido  e caminhado,  não  vejo  outra  maneira  de  iniciar  senão  trazendo, em  retrospectiva,  

                                                             
24 Do latim tardio methodus, do grego methodos, de meta: por, através de; e hodos: caminho (JAPIASSÚ; MARCONDES, 
2001). 

Era um caminho que de tão velho,  

minha filha, 
já nem mais sabia aonde ia... 
Era um caminho velhinho, 
perdido... 
Não havia traços 
de passos no dia 
em que por acaso o descobri: 
pedras e urzes iam cobrindo tudo. 
  
O caminho agonizava, morria 
sozinho... 
Eu vi... 
Porque são os passos que fazem os 

caminhos! 
  
  
 

Mário Quintana (2005) 
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certas ‘pegadas epistemológicas’ que o professor Antonio Chizzotti me ajudou a deixar na 

estrada quando conduziu alguns de meus passos, no primeiro semestre do doutoramento.   

Assim, antes de me dedicar ao método (caminho para o conhecer), reflito um pouco 

sobre a episteme, sobre o que é conhecer, pois entendo que isso foi e é essencial às decisões 

sobre quais estradas vamos percorrer.  

 

2.1 Deambulações e andanças epistemológicas que orientaram o caminhar 

 

“A ciência é feita de escolha e de negações; além de ser histórica, fruto do 

espaço e dos tempos, está ligada à pessoalidade de quem a manuseia. [...] A 

busca do rigor para entender os fenômenos do mundo aparenta ser, quando 
pensada com mais cuidado, uma das maiores demandas existenciais do 

humanizar-se”.  

Antonio Chizzotti (2011) 

 

Aventurei-me a fazer o exercício reflexivo de pensar sobre o conhecimento mais 

regularmente nas aulas de Epistemologia e Educação, instigada pela sabedoria do professor 

Chizzotti, um mestre que nos ensinava com humildade e reconhecia (pelo olhar interessado, 

pela escuta atenta e pelas palavras) a cada um de nós como sujeitos de conhecimento. Algumas 

reflexões que fiz durante a disciplina me ajudaram a construir elementos teóricos e 

metodológicos importantes para esta empreitada de investigação.  

Redesenhar, no início deste capítulo, pontos do ‘mapa epistemológico’ que construí por 

meio da revisitação constante a notas pessoais e textos lidos remete a dois aspectos que 

considero centrais em nossa relação com o conhecimento: primeiro, que nesse mapa sempre 

serão muitas as fronteiras desconhecidas, as travessias permitidas e os limites nos quais esbarrar 

numa cartografia nunca totalmente desenhada. O que significa assumir que o conhecimento não 

é estanque, nem infalível; mas provisório, instável, plural – tanto quanto o são as culturas e os 

contextos nos quais ele é produzido.  

Segundo, a ideia de que conhecer é também colocar em cena os muitos eus que nos 

compõem num movimento de reflexividade. Lincoln, Lynham e Guba (2011) entendem 

reflexividade como um processo de refletir criticamente sobre o eu como pesquisador. É uma 

experiência consciente de si mesmo como inquiridor e respondente, como professor e aluno, 

como aquele que está vindo para conhecer o eu dentro dos processos de pesquisa em si. Os 

autores apontam que não só levamos a nós mesmos para o campo como também nos criamos 

no campo de pesquisa. Assim, sugerem que temos muitos eus – eus baseados em pesquisa, eus 

construídos histórica e socialmente pelas nossas experiências pessoais e os eus das situações 
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criadas na pesquisa – e todos eles entram em jogo no cenário da investigação científica com 

suas distintas vozes.  

Em uma perspectiva mais ampliada, é possível afirmar também que a busca pelo 

conhecimento em Ciências Humanas promove sempre o encontro entre os diferentes eus 

personificados nas relações entre as figuras do pesquisador e dos sujeitos de pesquisa. Amorim 

(2004) aborda essa relação quando propõe pensarmos, a partir das ideias de Bakhtin, a 

alteridade como uma questão em torno da qual se tece grande parte do trabalho do pesquisador 

na busca pelo conhecimento. A autora argumenta que analisar e manejar as relações com o 

outro constituem, tanto no trabalho de campo como no trabalho de escrita, um dos eixos ao 

redor dos quais se produz o conhecimento numa perspectiva dialógica. A isso, acrescento as 

vozes advindas também dos espaços e tempos de estudo do pesquisador. A relação com essas 

‘vozes da teoria’ instaura, desde antes do trabalho de campo, um diálogo com a alteridade e 

orienta a postura do pesquisador quanto às escolhas epistemológicas, metodológicas e 

analíticas.   

Nesse sentido, pensando o conhecimento em sua relação com meu objeto de estudo, 

proponho a reflexão sobre as NDA como elementos que transportam o sujeito para um lugar de 

produção deliberada do eu. Mas não só de produção de si, também de si na relação com os 

outros e com o conhecimento. Produção essa dada não só pela exposição ao outro e pelo diálogo 

com este, mas pela assunção do lugar de um outro – o leitor de si mesmo – diante da própria 

narrativa produzida. Proposição que está em consonância com a afirmação larrosiana segundo 

a qual “[...] o sentido do que somos depende das histórias que contamos e das que contamos a 

nós mesmos. Em particular, das construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo 

tempo, o autor, o narrador e o personagem principal” (LARROSA, 2011a, p. 48). Nesse 

processo, os sujeitos vão alterando as formas pelas quais conhecem e compreendem a si 

mesmos, aos outros e ao mundo; numa dinâmica sempre imprevisível, instável e marcada pela 

indeterminação da experiência de conhecer.  

Esse entendimento altera o foco e a relação com o conhecimento e com a alteridade na 

pesquisa, pois significa dizer que o conhecimento não se produz pelos mesmos caminhos; que 

os significados atribuídos pelos sujeitos aos fenômenos estudados e ao conhecimento produzido 

são mais importantes do que aspectos como frequência, constância, regularidade, padrão – o 

que solicita “[...] um pensamento aberto ao inesperado, ao desconhecido, ao acaso [...]” 

(ARAÚJO, 2007, p. 519). 

 Trata-se, pois, de um contexto de produção de conhecimento pela compreensão e não 

pela explicação/quantificação dos fenômenos. Nessa perspectiva sobre o conhecimento 
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compreendo, com Chizzotti (201325), que “A condição humana não é linear, mas dotada de 

razão livre e de vontade deliberada”. Assim, o estudo do imbricamento entre narrativas digitais, 

autoria, currículo e tecnologias na formação docente exige um trabalho cuidadoso de leitura na 

tentativa de compreender os significados que os sujeitos atribuem às histórias que vivem/narram 

e aos produtos dessas histórias, ao lugar que esses sujeitos ocupam no mundo e às 

representações que eles fazem desse lugar. Nessa perspectiva, o conhecimento e a ciência não 

são apartados dos contextos sociais e históricos dos fatos humanos (CHIZZOTTI, 2016). Por 

isso, exigem uma postura de respeito e reconhecimento do outro (alteridade) e aberta à 

individualidade, à subjetividade, ao conhecimento desse outro; compreendendo que esse 

conhecimento pode ser representado por meio de qualquer uma das formas humanas de 

expressão e registro da realidade. Exigem assim, como defende Fischer (2007, p. 293), “[...] 

abandonar afirmações amplas demais, quase assépticas, que ignoram tempos e lugares 

específicos, grupos sociais, gente de carne e osso”.  

Parece-me, então, que o trabalho de produção do conhecimento científico por essa 

perspectiva exige, como aponta Santos (2010a), autoconhecimento; e a atitude epistemológica 

de reconhecer diferentes saberes e de não pensar o conhecimento como certeza, tampouco como 

apartado do sujeito, mas sempre como ‘problemático’, situado e em constante processo de 

construção. Trata-se, como argumenta Prigogine (1996, p. 14) “[...] de uma ciência que não se 

limita a situações simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo 

real, uma ciência que permite que se viva a criatividade humana”.  

Tendo como referência esses pressupostos, considero que “[...] a epistemologia de 

indivíduos concretos [...] sempre está presente nas atividades cotidianas [...] ” (CHIZZOTTI, 

s/d, p. 2)26 e num saber comum cuja materialidade se apresenta de muitas maneiras, dentre as 

quais as narrativas. Reconheço, por isso, a relevância desse saber comum como necessário à 

percepção da realidade, aos fazeres cotidianos, à utilidade do saber para o cotidiano, o coletivo, 

a vida social e seus desmembramentos.  

Nesse sentido, Chizzotti (s/d)27 auxilia minha reflexão ao apresentar o conceito de senso 

comum também como o “bom senso” essencial à existência humana28. Tido enquanto a 

                                                             
25 Nota de aula feita durante a disciplina “Epistemologia e Educação” ministrada no segundo semestre de 2013 pelo professor 

Antonio Chizzotti,  no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC/SP. 
26 CHIZZOTTI, A. Saber Comum e Epistemologia (Texto não publicado). 
27 Trata-se também do texto Saber Comum e Epistemologia.  
28 Pelo Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano (1998), senso é “a capacidade geral de julgar”. Abbagnano (1998, p. 888) 

aponta que “Aristóteles designou com esta expressão a capacidade geral de sentir. [...] 2. Nos escritores clássicos latinos, essa 

expressão tem o significado de costume, gosto, modo comum de viver ou de falar”. Já em Japiassú e Marcondes (2001, p. 173), 

temos que: “Em uma acepção mais típica do pensamento moderno, o senso comum é um conjunto de opiniões e valores 
característicos daquilo que é correntemente aceito em um meio social determinado. ‘O senso comum consiste em uma série de 
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capacidade de qualificar o que é bom e o que é ruim, a capacidade de bem julgar. Esse ponto 

de vista ratifica a importância desse saber para nossa existência e também para a vida social. 

Trata-se, pois, de um conhecimento subjacente à construção das sociedades, inerente à 

elaboração das regras de convívio social e presente no exercício das relações humanas.  

Segundo o autor, o termo common sense, em sua origem, designa “[..] propriedade do ser 

racional, com capacidade de julgar com ponderação, sobriedade, temperança e agir com 

moderação, equidade, mantendo disposição ética com a vida cotidiana” (CHIZZOTTI, op. cit., 

p. 12).  

Parece-me que pensar o senso comum por esse prisma dialoga fortemente com a 

investigação empreendida neste estudo e com seu objeto, as NDA, uma vez que compreendo o 

senso comum enquanto uma inteligência ou um conhecimento comum que se estrutura como 

uma propriedade do ser racional e, portanto, é dotado de racionalidade; mas traz consigo a 

subjetividade e a cultura de quem o produz e o passa adiante, quase sempre, por meio de 

histórias. Nessa direção, Boaventura de Souza Santos reflete sobre a crise do paradigma 

dominante das ciências e apresenta o paradigma emergente a partir de um conjunto de quatro 

teses, dentre as quais a que preconiza que “Todo conhecimento científico visa constituir-se em 

senso comum” (SANTOS, 2010a, p. 88). Para justificá-la, o autor (op. cit., p. 88-89) argumenta 

que no novo paradigma a ciência tenta:  

 

[...] dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A 

mais importante de todas é o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar 

e prático com que no quotidiano orientamos as nossas acções e damos sentido à nossa 

vida. A ciência moderna construiu-se contra o senso comum, que considerou 

superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum 

por reconhecer nesta forma de conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a 

nossa relação com o mundo. 

 

 

Entendo que cabe aqui um parênteses sobre o uso do termo ‘pós-moderno’ nesse 

contexto, apesar de não pretender aprofundar a discussão. Diversos autores, como Zygmunt 

Bauman e Jürgen Habermas29, por exemplo, interpretam a pós-modernidade como uma corrente 

teórica sem grandes novidades filosóficas, cujos conceitos exprimem uma mudança apenas 

superficial e aparente, ‘camuflando’ ou dando novas formas à estrutura de exploração do 

                                                             
crenças admitidas no seio de uma sociedade determinada e que seus membros presumem serem partilhadas por todo ser 

racional’”. 
29 Bauman o faz pela crítica às relações sociais atuais e pela proposição de uma categorização nova para pensarmos o mundo 
em que vivemos e sua fluidez, nos mais diversos níveis em que se apresenta: a modernidade líquida e a modernidade sólida. 

Habermas, por sua vez, entendendo que os problemas da Modernidade ainda não foram resolvidos, defende que esse paradigma 

está, portanto, incompleto e é preciso continuá-lo para que ele cumpra suas tarefas. Para isso, propõe a teoria da ação 

comunicativa. Para o autor, razão comunicativa e ação comunicativa (comunicação livre, racional e crítica) são concebidas 
como alternativas à razão instrumental e possibilidades de superação da razão iluminista que encobre a dominação. 
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trabalho pelo capital. De outra parte, Gonçalves (2011) aponta que é um erro conceber a pós-

modernidade como um bloco de elaborações teóricas que, de saída, são mistificadoras e 

regressivas para a luta social, uma vez que se trata de um movimento amplo e multifacetado 

cuja noção de pluralidade é um dos legados mais importantes. Chizzotti (s/d, p. 6)30 também 

pontua essa característica da pós-modernidade como um “[...] conceito genérico para uma 

ampla gama de autores que põem em questão os pressupostos da racionalidade moderna, [...]. 

O conceito, porém, sofre uma proliferação de significados e metamorfoses”.  

Como já mencionei, a intenção não é expandir essa discussão, mas apenas fazer um 

parênteses para pontuá-la situando-a em relação ao autor trazido como referência. Boaventura 

de Sousa Santos talvez seja o mais importante teórico e militante da corrente intitulada “pós-

modernidade de contestação ou de oposição” – termo cunhado pelo próprio Santos para 

designar uma corrente que procura investigar as possíveis vias de concretização dos ideais da 

modernidade criando, todavia, meios pós-modernos para isso.  

Nesse sentido é que Santos (2007, p. 32) coloca-se “[...] contra as hierarquias abstratas 

de conhecimento, das monoculturas que dizem, por princípio, ‘a ciência é a única, não há outros 

saberes’” e propõe o que chama de “ecologia dos saberes”, pela qual defende que a ciência não 

seja uma monocultura, mas parte de uma construção mais ampla de saberes dialogando com os 

demais (laico, popular, camponês etc.). Minha aderência aos pensamentos deste autor assenta-

se exatamente sobre a importância de reconhecer e compreender o saber comum e, 

especialmente, dialogar com este no caminho para a construção do conhecimento científico e 

deste de volta para o senso comum, uma vez que “O conhecimento científico pós-moderno só 

se realiza enquanto tal na medida em que se converte em senso comum” (SANTOS, 2010a, p. 

90). Nessa direção, compartilho também da ideia de que esse diálogo pode estar na origem de 

uma nova racionalidade. Uma racionalidade feita de racionalidades (SANTOS, op. cit.).  

Feito o parênteses e explicitados brevemente os posicionamentos teóricos dos autores, 

ressalto a importância de considerar as proposições de Santos por serem significativas para 

pensarmos o conhecimento e sua construção no contexto histórico, político, social e cultural em 

que nos encontramos hoje. Um contexto que, como bem apontam Bianchetti e Thiesen (2014), 

com os quais também estou de acordo, ainda não cumpriu as promessas da Modernidade 

(especialmente no campo social) e é pleno das contradições que o discurso neoliberal nega e 

tenta insistentemente apagar.  

  

                                                             
30 CHIZZOTTI, A. Epistemologia e Ciências Humanas (Texto não publicado). 
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Esses autores, que não se incluem entre os intelectuais de ideário pós-moderno, 

postulam a  

[...] utopia como possibilidade de reinvenção do mundo e como alternativa para os 

desacertos do modelo vigente, movimentos que se dão, na radicalidade, pelo 

questionamento e superação do ‘presentismo’ no terreno da materialidade que 

constitui a experiência humana (BIANCHETTI; THIESEN, 2014, p. 37).  

  

E, nessa perspectiva, reivindicam a centralidade da questão do tempo (e de nossa relação 

com ele) no processo histórico de produção da existência humana. Assim, apontam para 

importância de não deixarmos o passado no passado, mas ao contrário, não perdermos de vista 

suas lições, uma vez que ele constitui o presente e “[...] o futuro está à espera do que se fizer 

com este amálgama entre passado, presente e devir. [...] sem uma utopia, o caminho fica aberto 

para que vivamos ‘estrangeiros de nós mesmos’, conforme a etimologia grega da palavra 

alienação (alien)” (BIANCHETTI; THIESEN, 2014, p. 32). 

Nesse ponto de meu percurso reflexivo, aproximo-me da ideia de pensamento narrativo, 

proposta por Bruner (1991; 1997; 2004), que pretendo desenvolver nesta discussão acerca do 

conhecimento. O conceito de pensamento narrativo dialoga fortemente com as proposições de 

Chizzotti (s/d) acerca do saber comum e também de Santos (2010a), uma vez que esse saber, 

forjado na relação entre o saber de si e o saber do coletivo, se expressa, e talvez até se constitua, 

pela via da narrativa.  

Outrossim, a ideia de pensamento narrativo também permite aproximações com as 

teorizações de Bianchetti e Thiesen (2014) se fizermos o exercício de pensar que a narrativa, 

em nível micro (do indivíduo, do sujeito, do eu), pode constituir-se como instrumento para a 

compreensão do nível macro (social, histórico e cultural) por colocar em ação um certo 

movimento de pensar o tempo no entrecruzamento de suas múltiplas dimensões de construção 

da realidade e da experiência. Assim, pela narrativa aproximamo-nos de nós mesmos e de 

nossas experiências no mundo sem perder de vista (ou mesmo recuperando) o tempo histórico 

de produção da existência e, por isso, ela poderia contribuir para a tomada de consciência 

também de uma temporalidade mais ampla – que antecede e ultrapassa o tempo de vida do 

sujeito, mas interfere diretamente nesse tempo –, promovendo a não-alienação (no sentido de 

não ser estrangeiro de si mesmo, conforme a etimologia recuperada por Bianchetti e Thiesen).  

Destarte, passo a explicitar as proposições de Bruner (1991; 1997; 2004) acerca do 

pensamento narrativo, que orienta epistemologicamente os passos seguintes no labirinto de 

construção desta narrativa-tese.    
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2.1.1 Na esteira do Pensamento Narrativo 

 

A questão primordial apresentada por Bruner (op. cit.) gira em torno da constatação de 

que a maior parte do que sabemos acerca do conhecimento humano e da construção da realidade 

advém de estudos voltados ao mundo natural ou físico e não ao mundo simbólico. Esse 

conhecimento tem como base a lógica matemática e rege-se, portanto, pelo pensamento 

paradigmático, que busca “[...] preencher o ideal de um sistema formal e matemático de 

descrição e explicação” (BRUNER, 1997, p. 13). Contier e Lobo Netto (2007) listam algumas 

características essenciais do pensamento paradigmático conforme as proposições de Bruner: a) 

busca a verdade universal; b) convence o interlocutor por meio de provas empíricas; c) lança 

mão do recurso da causalidade (se x, então y); d) forma proposições; e) emprega a conceituação 

ou a categorização para atingir um sistema formal e lógico-matemático de descrição; f) busca a 

abstração e a transcendência do particular. 

Bruner (1991) refere que não há problema em fazermos uso desse tipo de pensamento, 

mas é preciso perceber a necessidade de entendermos também como as pessoas constroem o 

mundo social e tudo que decorre daí. Nesse sentido, a autor afirma que: 

 

[...] o pensamento lógico não é o único ou mesmo o mais ubíquo modo de pensamento. 

Durante os últimos anos, tenho olhado para outro tipo de pensamento, que é bastante 

diferente na forma de raciocínio: a forma de pensamento que estrutura a construção 

não de argumentos lógicos ou indutivos, mas de histórias ou narrativas31 (BRUNER, 

2004, p. 691). 
 

Assim, haveria, além do pensamento paradigmático, o pensamento narrativo32, cujas 

características elementares podem ser sinteticamente apresentadas como: a) busca de 

verossimilhança; b) apresentação de condições e situações prováveis em determinados 

contextos, por isso o discurso “subjuntiviza a realidade”33; c) possibilidade de contradição; d) 

busca pela localização da experiência no tempo e no espaço;  e) inseparabilidade de 

personagem, ambiente e ação; f) trata das vicissitudes da experiência humana (BRUNER, 

1997).  

                                                             
31 Tradução livre do texto original: “[…] logical thought is not the only or even the most ubiquitous mode of thought. For the 
last several years, I have been looking at another kind of thought, one that is quite different in form from reasoning: the form 

of thought that goes into the construction not of logical or inductive arguments but of stories or narratives” (BRUNER, 2004, 

p. 691). 
32 Bruner (1991) data essa “mudança de paradigma” sobre os modos de cognição pela coleção de ensaios On Narrative, 
publicada em 1981, por Willian John Thomas Mitchell, da Universidade de Chicago. 
33 Bruner (1997, p. 28) utiliza o termo subjuntivizar na seguinte acepção: “[...] é a minha maneira de interpretar uma disposição 

cujas formas são empregadas para denotar uma ação ou estado como concebido (e não como fato), e, portanto, utilizada para 

expressar um desejo, comando, exortação ou um evento contingente, hipotético ou prospectivo. Estar no modo subjuntivo 
significa estar negociando possibilidades humanas e não certezas estabelecidas”.  
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Exemplificando a diferença entre os dois modos de funcionamento cognitivo, Bruner 

(op. cit., p. 13) apresenta o uso do termo então, funcionando de duas maneiras diversas: “[...] 

na proposição lógica ‘se x, então y’ e no récito narrativo ‘O rei morreu, e então a rainha morreu’. 

Um leva à busca de condições de verdades universais, o outro, de condições particulares 

prováveis entre dois eventos – pesar mortal, suicídio, traição”. 

O exemplo nos ajuda a perceber que o pensamento paradigmático e o pensamento 

narrativo estruturam diferentes maneiras de ordenar a experiência e construir a realidade. 

Propondo a existência desses dois tipos de pensamento, Bruner (1991) assume que o 

conhecimento e a apreensão da realidade não são lineares nem derivacionais, no sentido lógico; 

mas que conhecer e apreender a realidade exigem domínios diferentes e específicos, portanto 

diversos também em seus desenvolvimentos – o que se coaduna com os pressupostos 

epistemológicos desta investigação.  

O conhecimento desenvolvido em um domínio não é transferível automaticamente para 

outro. O que significa dizer que cada maneira de usarmos a inteligência se desenvolve conforme 

uma integridade própria e visando uma aplicabilidade particular. Em outras palavras, “[...] os 

dois [modos de pensamento] (embora complementares) são irredutíveis um ao outro. Esforços 

para reduzir um modo ao outro ou para ignorar um às custas do outro inevitavelmente deixam 

de captar a rica diversidade do pensamento” (BRUNER, 1997, p. 12). 

Apesar dos avanços nas Ciências Humanas, “Nós sabemos muito pouco sobre como nós 

construímos e representamos o domínio rico e confuso da interação humana” (BRUNER, 1991, 

p. 4) e a forma como fazemos isso é tão onipresente e estamos tão familiarizados com ela que 

incorremos no erro de negligenciá-la. Estamos, repetindo a metáfora do autor, mergulhados em 

um mar de narrativas e isso pode nos fazer ignorá-las, “[...] do mesmo modo como supomos 

que os peixes serão os últimos a descobrir a água” (BRUNER, 1991, p. 4).  

 

[...] organizamos nossa experiência e nossa memória de acontecimentos humanos 

principalmente na forma de narrativas: história, desculpas, mitos, razões para fazer e 

para não fazer, e assim em diante. [...] Ao contrário das construções geradas por 

procedimentos lógicos e científicos, que podem ser destruídas por causa de 

falsificações, construções narrativas só podem alcançar “verossimilhança”. Assim, 

narrativas são uma versão de realidade cuja aceitabilidade é governada apenas por 

convenção e por “necessidade narrativa”, e não por verificação empírica e precisão 

lógica, e, ironicamente, nós não temos nenhuma obrigação de chamar as histórias de 

verdadeiras ou falsas (Ibid., p. 5). 

 

Considerando que há domínios específicos de conhecimento e habilidade vinculados 

aos dois tipos de pensamento, Bruner (1991) defende que esses são apoiados pela cultura – que 

por sua vez está em constante processo de recriação, já que é interpretada e renegociada pelos 
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sujeitos. “Neste ponto de vista, a cultura é tanto um fórum para negociação e renegociação de 

significado e para explicação da ação quanto um conjunto de regras ou especificações para a 

ação” (BRUNER, 1998, p. 129). 

Assim, o indivíduo não conhece isolado, no ‘vácuo cultural’. Nesse ponto, o autor abre 

diálogo com as teorizações apresentadas por Vygotsky (1989), nas quais a linguagem – 

entendida como meio pelo qual a reflexão (pensamento) e a elaboração da experiência ocorrem 

– é um processo extremamente pessoal e, ao mesmo tempo, profundamente social. Nessa 

mesma perspectiva, o conhecimento construído pelo pensamento narrativo (assim como pelo 

paradigmático) é sempre produzido pela linguagem e intermediado por produtos culturais e 

lugares sociais ocupados pelos sujeitos. O que significa dizer que nunca é um monólogo, ou um 

“solo”, para usar a expressão do autor. “A mente humana não pode expressar seus poderes 

inatos sem a habilitação dos sistemas simbólicos da cultura” (BRUNER, 1991, p. 20). 

O modo narrativo do pensamento opera, para Bruner, como instrumento mental de 

construção da realidade, organizando a estrutura da experiência humana. Em outras palavras, 

construímos as vicissitudes da experiência humana pela via da narrativa e, por isso, nossa 

vivência dos fenômenos humanos tem a forma das narrativas que usamos para contar sobre 

eles. Nessa perspectiva, estrutura de língua e estrutura de pensamento são mutuamente 

inextrincáveis, ou seja, a narrativa é a forma de representarmos mas também de construirmos 

essa realidade.  

“O modo narrativo leva a conclusões não sobre certezas num mundo primitivo, mas 

sobre as diversas perspectivas que podem ser construídas para tornar a experiência 

compreensível” (BRUNER, 1997, p. 40) e é justamente por isso que o pensamento narrativo é 

particularmente interessante nesta investigação. Para estruturar de maneira geral seu argumento 

sobre o pensamento narrativo, Bruner (2004) lança mão de duas teses, que reproduzo a seguir: 

 
A primeira tese é a seguinte: Parece não haver outra maneira de descrever "tempo 

vivido" salvo sob a forma de uma narrativa. O que não quer dizer que não existam 

outras formas temporais que podem ser impostas à experiência do tempo, mas 

nenhuma delas conseguiu captar o sentido do tempo vivido: não o relógio ou o tempo 

do calendário formal, e não ordens de série ou cíclicas, não qualquer destes. [...]  

A minha segunda tese é que o mimetismo entre a vida como contada e a narrativa é 

uma questão de duas vias: ou seja, assim como a arte imita a vida, no sentido de 

Aristóteles; no de Oscar Wilde, a vida imita a arte. A narrativa imita a vida, a vida 

imita a narrativa. "Vida" nesse sentido é o mesmo tipo de construção da imaginação 

humana como "uma narrativa" o é. É construída por seres humanos por meio do 

raciocínio ativo, pelo mesmo tipo de raciocínio pelo qual nós construímos narrativas. 

Quando alguém conta sua vida – e principalmente o que vai falar sobre ela – isso é 
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sempre uma conquista cognitiva, em vez de uma recitação cristalina de algo 

univocamente dado34 (BRUNER, 2004, p. 692, grifos do autor). 

 

Por essas teses, o autor aponta, de certa forma, para a estrutura discursiva do pensamento 

narrativo; ou seja, indica o fato de nossa experiência assumir a forma das narrativas que 

utilizamos para contá-la, assim como a linguagem é moldada pelas experiências que temos. 

Destarte, não seria possível distinguir de maneira bem definida o que é um modo narrativo de 

pensamento e o que é um texto ou discurso narrativo. “Cada um deles dá forma ao outro, do 

mesmo modo que o pensamento torna-se inextricável da linguagem que o expressa e que acaba 

moldando-o” (BRUNER, 2001, p. 129).     

 Dadas essas construções teóricas, o viés epistemológico que adoto nesta investigação 

passa irremediavelmente pelo conceito de pensamento narrativo e sua indissociável ligação com 

a linguagem e, numa perspectiva educacional, sua relação com a aprendizagem. A esse respeito, 

Goodson (2007a) propõe a “aprendizagem narrativa” (conceito que será aprofundado no 

Capítulo 4) como um tipo de aprendizagem que possibilita aprender sobre si mesmo como ser 

social em determinado contexto.   

 Aos meus interesses de pesquisa, parece essencial deixar claro, neste ponto da 

narrativa-tese que trata da forma como entendo o conhecimento e sua produção, a importância 

epistemológica dessas relações, uma vez que me voltarei, como já mencionado, à experiência 

dos sujeitos e à forma como narram e atribuem significados a essa experiência em uma situação 

de formação. Assim, sempre terei como substrato a relação de mútua estruturação entre 

pensamento narrativo, linguagem e discurso – materializada, neste caso, especialmente na 

narrativa digital de aprendizagem. 

Avanço, assim, aos passos seguintes, acompanhada mais uma vez por Santos (2010a, p. 

92), quando o autor afirma que: “A condição epistemológica da ciência repercute-se na 

condição existencial dos cientistas. Afinal, se todo conhecimento é autoconhecimento, também 

todo o desconhecimento é autodesconhecimento”.  

 

 

 

                                                             
34 Tradução livre do texto original: “The first thesis is this: We seem to have no other way of describing ‘lived time’ save in 
the form of a narrative. Which is not to say that there are not other temporal forms that can be imposed on the experience of  

time, but none of them succeeds in capturing the sense of lived time: not clock or calendrical time forms, not serial or cyclical 

orders, not any of these.  [...] 

My second thesis is that the mimesis between life so-called and narrative is a two-way affair: that is to say, just as art imitates 
life in Aristotele's sense, so, in Oscar Wilde's, life imitates art. Narrative imitates life, life imitates narrative. ‘Life’ in this sense 

is the same kind of construction of the human imagination as ‘a narrative’ is. It is constructed by human beings through active 

ratiocination, by the same kind of ratiocination through which we construct narratives. When somebody tells you his life — 

and that is principally what we shall be talking about — it is always a cognitive achievement rather than a through-the-clear-
crystal recital of something univocally given” (BRUNER, 2004, p. 692). 
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2.2 Portas abertas ao contexto da pesquisa: lugares, cenários e gentes 

 

“Sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de tudo [...]” 

Fernando Pessoa (1944) 

 

 Neste tópico, convido o(a) leitor(a) a adentrar comigo a porta que me leva ao contexto 

desde o qual foram produzidas as NDA desta investigação, ainda antes de abordar as escolhas 

metodológicas específicas desta pesquisa, por entender que, assim como é o desenho da estrada 

que nos mobiliza a pensar o melhor caminho a seguir, é também o contexto de pesquisa e os 

seus sujeitos que nos indicam os procedimentos metodológicos e analíticos mais adequados. 

Mas, o que entendo por ‘contexto’?  

Buscando a palavra em dois dicionários, encontro as seguintes definições: no Dicionário 

Houaiss (2009, p. 187), “1. inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma 

situação 2. o encadeamento do discurso”; e no Dicionário Gama Kury (2002, p. 260), “1. 

Conjunto do texto que precede ou sucede uma palavra, uma frase; encadeamento de ideias de 

um escrito 2. Conjunto de circunstâncias que cercam um fato”. Em ambas as fontes, qualquer 

que seja o enfoque semântico dado ao vocábulo (textual/linguístico ou geral) podemos perceber 

que o sentido volta-se, em essência, à ideia de correlações e aos elementos que compõem o 

entorno de uma questão.  

Buscando um olhar filosófico para o termo, encontro em Abbagnano (1998, p. 208) que 

contexto é o “Conjunto dos elementos que condicionam, de um modo qualquer, o significado 

de um enunciado. [...] é o conjunto de entidades (coisas ou eventos) correlacionadas de certo 

modo; [...] é o conjunto de pressupostos que possibilitam apreender o sentido de um enunciado”. 

A acepção filosófica também nos remete às ideias de conjunto, entorno e múltiplas relações que 

formam um contexto. Indica ainda a ideia de que o conjunto dos elementos é que condiciona a 

interpretação e o sentido – o que nos parece basilar para pensarmos os elementos constitutivos 

de um contexto e sua organização como essenciais à compreensão do próprio contexto 

(ampliando as questões espaço-temporais).  

Do ponto de vista etimológico, Cézar (2008, p. 76) argumenta que a palavra contexto 

“[...] vem do latim contextus, de contextere, e significa tecer com; então, tecer com a realidade 

é colaborar com a construção de suas malhas. O contexto firma uma incessante tessitura em que 

o artista contextual intervém, propondo também urdir”. Apesar de voltar-se à questão da arte 

contextual, o autor aponta para duas ideias importantes no conceito de contexto, que se aliam 

às demais: o movimento e a participação. Se pensarmos o contexto nessa perspectiva, veremos 

que está em permanente construção, tessitura; e desse trabalho fazem parte os múltiplos agentes 
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que o compõem com intencionalidades diversas, ou seja, é possível pensarmos numa relação 

dialógica na qual os sujeitos tecem o contexto e são tecidos por ele. Assim, o contexto nunca é 

estático, nem diz respeito apenas a lugares e espaços; mas também estrutura-se pelas gentes, 

pelos tempos e pelas tramas que se fazem com tudo isso. É permanentemente reinventado, 

ressignificado conforme seus elementos constituintes.   

Nesse sentido, quando penso meu contexto de investigação, considero o tecido que se 

constrói nessa multiplicidade de fios e de discursos. Bernstein (1996) ajuda-me a pensar o 

contexto como um constructo discursivo, e, por isso, orientado pelas relações de espaço e 

tempo, bem como pelas posições ocupadas pelos sujeitos do/no discurso. Assim, os contextos 

são entendidos como práticas interativas reguladas de acordo com as classes sociais e cujos 

códigos posicionam os sujeitos em relação às formas de comunicação (dominantes ou 

dominadas) e às relações entre essas formas de comunicação. Além disso, Bernstein (1996, p. 

29) propõe que “O que conta como um contexto depende não das relações no interior dos 

contextos, mas das relações entre eles”. Assim, poderíamos pensar que um contexto deve ser 

visto sempre em relação aos demais contextos no que tange à especificidade de seus agentes, 

de seus discursos e de suas vozes.  

Diferentemente de Bernstein, Michel Sharples apresenta uma visão de contexto mais 

associada às discussões sobre tecnologias e mobile learning. Ainda assim, há algumas 

convergências entre os apontamentos feitos pelos dois autores que pretendo explorar 

brevemente. Para Sharples, Taylor e Vavoula (2005), a interação também é crucial para o 

conceito de contexto. Entretanto, já considerando as tecnologias móveis, esses autores apontam 

que o contexto não deve ser visto como um invólucro que prende o sujeito em um determinado 

momento e local, mas como uma entidade dinâmica, construída pelas interações entre os 

sujeitos (nesse caso, os alunos) e seu meio ambiente. Assim, o contexto também abraça as 

múltiplas comunidades de atores que interagem em torno de um objetivo comum. Nesse 

sentido, a regulação classificatória35 proposta por Bernstein ficaria diminuída pelo uso de 

tecnologias móveis, que tornam mais permeáveis as características temporais, espaciais e 

sociais do contexto comunicativo. 

Sharples (2005) salienta ainda que toda atividade é realizada em contexto. E cita a 

distinção feita por Cole (1996) entre contexto como ‘aquilo que nos rodeia’ e o contexto como 

                                                             
35 Para Bernstein (1996), a característica crucial do princípio classificatório é o isolamento entre as categorias sociais. Para o 

autor, “é a intensidade do isolamento que cria um espaço no qual uma categoria pode se tornar específica. [...] Se as categorias, 

quer as que se referem aos agentes, quer as que se referem ao discurso, são especializadas, então cada categoria necessariamente 

tem sua própria identidade e suas fronteiras específicas. [...] O grau de isolamento é um regulador crucial entre categorias e da 
especificidade de suas vozes” (p. 42). 
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‘aquilo que tecemos juntos’ – e nessa direção, os autores aproximam-se de proposições 

vygotskyanas. Voltando seu olhar ao campo educacional, Sharples (op. cit.) adverte que a 

aprendizagem tradicional em sala de aula é fundada numa ilusão de estabilidade do contexto 

advinda do local fixo, dos recursos comuns, do professor e de um currículo moldado 

previamente. Entretanto, o autor afirma que se todos esses elementos são removidos, como pode 

ser o caso com a aprendizagem na era móvel, em seguida, criar ilhas temporárias de contexto 

relativamente estável é uma preocupação central.  

O autor (op. cit.) defende que, em certo sentido, o contexto pode ser visto como um 

filme sendo feito, em que cada quadro do contexto atual é a progressão dos quadros anteriores 

e todo o filme é um recurso de aprendizagem. Mas é um filme continuamente construído pelos 

atores desse processo, momento a momento, quando eles compartilham artefatos e a 

compreensão mútua se dá pelo diálogo. Essa perspectiva vai ao encontro da característica 

essencial ao conceito de contexto, a partir da concepção etimológica do termo.   

Almeida e Valente (2014, p. 1165) também corroboram essa visão, ao voltarem-se para 

o contexto específico de aprendizagem, visto pelos autores:  

 

[...] como sendo tecido juntamente com o ato de aprender, em vez de ser algo que 

acontece em torno dele. No contexto de aprendizagem, a atribuição de significado tem 

origem na interação social com as pessoas, experiências presentes e passadas, 

instituições, tecnologias e objetos culturais e por meio da negociação intersubjetiva 

(ALMEIDA, 2009), caracterizando-se como um contexto sócio-histórico 

(VYGOTSKY, 1989). 

 

 

Essa visão de contexto de aprendizagem é relevante para construção do desenho do 

contexto desta investigação, uma vez que o lócus de pesquisa foi um curso de formação de 

professores estruturado com a mediação das TDIC, conforme explicitarei a seguir. Outro 

aspecto importante – que de certa maneira se vincula à temática deste estudo e diz respeito à 

ideia de contexto em seu sentido ampliado – é o poder da imagem (midiática) e das novas 

formas de comunicação na construção e compreensão da realidade. Kincheloe e McLaren 

(2006) chamam atenção para essa nova configuração social e cultural, denominada por alguns 

teóricos como hiper-realidade (fluente, constante e veloz), e suas inúmeras extensões – fílmica, 

fotográfica, eletrônica etc. Esse contexto não é visto, nas teorias críticas, como um fato 

meramente externo à vida cotidiana, mas como parte importante do cotidiano capaz de interferir 

na subjetividade dos indivíduos e na própria sociedade, ou seja, nos contextos de aprendizagem, 

de investigação etc.  

 Nesse ponto, encontro interface entre a importância de um olhar crítico para as mídias, 

as tecnologias e os contextos que elas ajudam a criar – proposto pelos teóricos críticos que 
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discutem a noção de hiper-realidade – e os apontamentos de Bauman (2001) acerca da fluidez 

do mundo atual e dos reflexos dessa liquidez nas relações humanas, na educação e nos mais 

distintos contextos. Embora não use a noção de hiper-realidade e defenda a ideia de que ainda 

estamos na Modernidade, Bauman também advoga que estamos num mundo em constante e 

rápida transformação, especialmente decorrente das tecnologias digitais, mas não só.  

O autor lembra que os líquidos não conservam facilmente sua forma e estão 

constantemente dispostos a mudar conforme o recipiente em que os colocamos. Por isso, seriam 

metáforas adequadas para entendermos o atual estágio da Modernidade em que nos 

encontramos. Trata-se, para Bauman (2001), de uma realidade em que é difícil fazer 

prognósticos sobre como esse mundo em constante transformação irá evoluir.  Nessa 

“Modernidade Líquida”, as relações e os contextos são também líquidos e instáveis, 

especialmente porque atravessados pela fluidez das tecnologias digitais de informação e 

comunicação.   

Nesse sentido, meu objeto de estudo, as NDA, precisa ser visto como integrante desse 

contexto mais amplo de estruturas de comunicação em que as relações humanas, as histórias de 

vida, as sociedades estão entrelaçadas por sistemas eletrônicos e midiáticos que vêm 

redefinindo a nossa própria forma de ‘estar no mundo’.  

Considerando toda essa trama de fios que tece o conceito de contexto – em que são 

centrais as ideias de discurso, interação, movimento, participação, conjunto e tessitura –, passo 

a apresentar os cenários, tempos e lugares que compõem o contexto desta investigação para, 

em seguida, voltar-me às gentes que fiam e se entrelaçam nessa urdidura.  

 

2.2.1 Caminhando pelos lugares e cenários do contexto  

 

 O lócus desta pesquisa situa-se na disciplina intitulada “Prática Docente 

Supervisionada”, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) – Mestrado 

Profissional, da Universidade Federal de Itajubá.  O Programa foi instituído em 2011 e tem 

“[...] como objetivo a qualificação de profissionais em nível de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências, com concentração na área de Ensino de Ciências” (UNIFEI, 2010, p. 3).  

De acordo com o Parecer CNE/CES 0079/2002, os mestrados profissionais gozam das 

mesmas prerrogativas dos demais (acadêmicos ou científicos) e têm como única diferença a 

ênfase em estudos voltados à atuação profissional. Tal característica contribui para meu 

interesse de estudo, já que os sujeitos de pesquisa são professores(as) atuantes e conhecedores 

da realidade educacional da região, com experiências profissionais para narrar e correlacionar 
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com as atividades de formação desenvolvidas no mestrado. Além do que, alinha-se à 

importância da articulação teoria-prática, marca indelével do grupo de pesquisa voltado ao uso 

educativo das tecnologias da PUC/SP, coordenado pelo profa. Maria Elizabeth Bianconcini de 

Almeida, orientadora deste estudo.  

É importante salientar também outro aspecto desse contexto que demonstra a aderência 

da proposta do Programa aos interesses deste estudo: o PPGEC está “[...] voltado para o 

desenvolvimento de alto nível de qualificação profissional por meio do estudo de práticas 

intrínsecas à atuação dos professores de ciências e [...] pretende contribuir para a produção de 

conhecimentos da área a partir da vivência daqueles que se encontram em sala de aula” 

(UNIFEI, 2010, s/p36, grifos meus). Entendo que, tendo essas premissas, o PPGEC favorece a 

criação de contextos de aprendizagem receptivos à produção de NDA das quais possam emergir 

as práticas, vivências e aprendizagens dos sujeitos.  

O PPGEC tem duas linhas de pesquisa: 1. Ensino e Aprendizagem no Ensino de 

Ciências; 2. Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências. A segunda linha 

visa ao desenvolvimento de pesquisas voltadas à “[...] análise e produção de softwares e 

materiais multimídias visando espaços formais e não formais. Desenvolvimento e 

implementação de estratégias metodológicas que privilegiem as Tecnologias da Informação e 

Comunicação” (UNIFEI, op. cit). 

 A disciplina “Prática Docente Supervisionada” é ministrada por professora vinculada à 

linha 2, mas é obrigatória para todos(as) os(as) mestrandos(as). A escolha da disciplina como 

lócus a partir do qual as NDA seriam produzidas leva em conta alguns aspectos do contexto. 

Primeiro, o fato de se configurar como um espaço de reflexão sobre os saberes e as práticas 

docentes dos mestrandos e mestrandas voltando-se a aspectos convergentes aos buscados nesta 

investigação, conforme evidencia a ementa:  

 

A disciplina reflete acerca da gramática pedagógica que sustenta as ações de ensino e 

da educação em Ciências, bem como discute o papel das teorias pessoais docentes. 

Aborda também os fundamentos da formação docente e a importância do movimento 

ação-reflexão-ação na construção da docência. Analisa a relação ente os saberes 

docentes e a profissionalidade na formação de professores (STANO, 2014, p. 1). 

  

Segundo, porque tanto a linha de pesquisa quanto a disciplina corroboram a ideia de 

Almeida e Silva (2011), sustentadas pelas recomendações do relatório da Comissão Europeia 

para uso das TDIC, sobre a importância da formação de professores para o uso pedagógico 

dessas tecnologias com “[...] foco na escola e nas necessidades específicas de desenvolvimento 

                                                             
36 Disponível em: <http://www.unifei.edu.br/pg/pos-graduacao-inicial?c=100&m=MP&p=0&lang=PT>.  

http://www.unifei.edu.br/pg/pos-graduacao-inicial?c=100&m=MP&p=0&lang=PT
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pessoal e profissional contínuo dos professores, bem como em práticas pedagógicas baseadas 

no desenvolvimento de projetos, na resolução de problemas e na aprendizagem ativa” 

(ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 7). Tal proposição fica ilustrada pelos objetivos propostos para 

a disciplina:  

 

- Compreender os elementos presentes na professoralidade que são determinantes das 

boas práticas docentes; 

- Refletir sobre os sentidos das teorias pessoais e o seu lugar nas  práticas de ensino 

de Ciências; 

- Analisar os saberes docentes na configuração da profissionalidade de professores de 

Ciências; 

- Exercitar a reflexão da própria formação na prática docente por meio da narrativa 

digital; 

- Discutir as teorias pessoais do grupo com vistas à sistematização no movimento 

prática-teoria-prática (STANO, 2014, p.1). 

 

Terceiro, porque a disciplina e as ações realizadas durante a pesquisa podem se 

constituir como possibilidade de fomentar o uso de novas metodologias de ensino e 

aprendizagem na formação docente pós-graduada tendo como base a escritura de si por meio 

das narrativas digitais.  

Por essas razões, entendo que o contexto de investigação constitui-se também como um 

contexto de aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2014) e precisa ser compreendido em suas 

múltiplas dimensões. Por isso, além dos determinantes institucionais do contexto (apresentados 

aqui por meio dos discursos professados nos documentos do PPGEC e da disciplina) também 

compuseram a visão desse lócus outros momentos de tessitura e diálogo.  

A disciplina tem uma carga horária total de 60 horas-aula e é ministrada na modalidade 

semipresencial. Assim, expande-se para além dos espaços da sala de aula e dos tempos 

destinados aos encontros presenciais, o que direciona minha visão do contexto para a 

proposição de Sharples (2005), discutida anteriormente. Ou seja, tenho um contexto de pesquisa 

composto por, pelo menos, dois contextos diferentes, mas complementares e entrecruzados: o 

presencial e o virtual.   

No segundo semestre de 2014, período em que acompanhei a disciplina e realizei a 

coleta dos dados empíricos, o contexto presencial foi tecido em quatro encontros presenciais, 

de 4 horas cada um. O contexto virtual escolhido pela docente da disciplina como lugar para a 

realização de discussões e postagem de atividades foi um grupo secreto37 no Facebook, que 

funcionou ativamente durante o semestre com postagens diárias de diferentes ordens: 

                                                             
37 Esta rede social permite a criação de ‘grupos secretos’, cujo acesso às publicações e a permissão para postagens são restritos 

aos integrantes cadastrados no grupo. Assim, o material disponibilizado é facilmente acessado pela rede social, mas não fica 
público. 
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indicações de materiais para leitura e discussão; orientações para elaboração de trabalhos 

coletivos; comentários sobre textos de colegas e sobre materiais de leitura; disponibilização de 

resenhas e outros textos produzidos pelos mestrandos e mestrandas; indicações de leituras 

extras, sites e filmes relacionados às discussões da disciplina (feitas tanto pela professora como 

pelos discentes); versões parciais das narrativas digitais e comentários sobre essas versões feitos 

pelos integrantes do grupo.  

Cabe lembrar que o objetivo de meu estudo não é analisar esses contextos e seu 

funcionamento. Entretanto, a imersão neles para o acompanhamento das atividades da 

disciplina e do processo de produção das NDA é essencial à compreensão das condições de 

produção dos discursos a serem analisados, ao aprofundamento da problemática em estudo, 

bem como à realização das análises e composição do percurso metodológico. 

Enfatizo ainda que, devido aos conteúdos abordados e discutidos na disciplina, a 

temática proposta para a elaboração das NDA pelos sujeitos da pesquisa foi a relação entre a 

prática docente e a formação no mestrado. Assim, as narrativas deveriam trazer as 

aprendizagens dos mestrandos e mestrandas por meio da inter-relação entre os textos, as 

discussões e outras produções feitas ao longo da disciplina e a prática desses(as) mestrandos(as) 

como professores(as).  

Como a maioria dos sujeitos não tinha tido contato com narrativas digitais, o grupo 

solicitou que fosse realizado um encontro especialmente para apresentar-lhes as características 

e possibilidades das narrativas em formato digital. Nesse encontro, alguns sujeitos de pesquisa 

já iniciaram suas NDA escolhendo os suportes que utilizariam, experimentando-os e 

arriscando-se, ainda na sala de aula, a criar blogs, sites e apresentações de slides38.  

 Mas, quem são esses sujeitos que produziram as narrativas digitais de seu processo de 

aprendizagem e formação? 

Corroborando as concepções (já discutidas) de contexto como conjunto, tessitura e 

prática interativo-discursiva, os sujeitos da pesquisa não são vistos apenas como componentes 

desse universo contextual, mas como agentes construtores do próprio contexto de investigação. 

Vamos a eles (personagens principais desta narrativa-tese).  

 

 

 

 

                                                             
38 Cabe registrar que os sujeitos tinham livre escolha sobre o suporte tecnológico e os recursos que utilizariam para compor a 
narrativa digital.  
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2.2.2 Gentes que tecem o contexto 

 

Meu primeiro contato com os mestrandos e mestrandas aconteceu no dia 21 de agosto 

de 2014, durante o primeiro encontro presencial da disciplina. Porém, já havia deixado um 

recado para o grupo no Facebook numa tentativa de me fazer presente virtualmente antes do 

encontro presencial. Nesse dia, apresentei minha pesquisa, falei um pouco sobre as narrativas 

digitais e fiz a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice G) 

para o grupo. Eram 16 mestrandos(as) e a professora da disciplina, com quem já tinha uma 

relação profissional e fraterna – o que certamente favoreceu minha apresentação e entrada no 

grupo, além de contribuir para a gênese de um contexto de investigação mais dialógico e 

amigável; com menos rigidez e formalidade. 

Desde o ambiente virtual, deparei-me com pessoas curiosas, receptivas, animadas e 

abertas à participação, apesar de ‘desconfiadas’39 com o que as esperava como sujeitos de uma 

pesquisa. Considero que esse primeiro contato humano entre nós (pesquisadora e sujeitos) 

também foi decisivo tanto para o desenvolvimento de um contexto de investigação rico e 

interativo, quanto para todo o desenrolar da pesquisa que se seguiu. Afinal, em Ciências 

Humanas, a adesão dos sujeitos é crucial à investigação. 

Para traçar o perfil do grupo quanto à formação, atuação profissional e uso de 

tecnologias digitais, buscando compreender os contextos de origem dos sujeitos, disponibilizei 

um questionário (Apêndice H), via Google Docs, a todo o grupo da disciplina em outubro de 

2014. O instrumento tinha 19 perguntas fechadas e foi dividido em quatro grupos de questões: 

I. Identificação (duas questões); II. Formação (5 questões); III. Trajetória Profissional (6 

questões); e IV. Uso das TDIC (6 questões). 

Esse instrumento voltou-se exclusivamente ao conhecimento de algumas características 

entendidas como relevantes para a posterior análise dos dados desta investigação bem como 

para a compreensão do contexto no qual foram produzidas as NDA. Assim, o considero um 

recurso de caráter meramente exploratório. Também em função disso não foi aplicado pré-teste.   

Dos 16 sujeitos, 11 são mulheres e cinco homens. Três sujeitos têm até 25 anos; seis 

mestrandos(as) têm entre 26 e 35 anos; três estão na faixa etária entre 36 e 40 anos; dois entre 

41 e 45 anos e dois sujeitos têm mais de 46 anos. Esse mapeamento indica que a maioria dos 

sujeitos (dez) tem entre 26 e 40 anos.  

                                                             
39 Alguns sujeitos mencionaram esse sentimento posteriormente em suas narrativas e depoimentos, confirmando essa leitura 
inicial. 
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Em relação à formação inicial dos(as) mestrandos(as), o Gráfico 1 mostra a diversidade 

de áreas do grupo: 

 

Gráfico 1: Formação inicial dos sujeitos 

 
         Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Agrupando os sujeitos em grandes áreas de formação, teremos dois mestrandos(as) 

oriundos(as) da área da Saúde (Medicina e Enfermagem), três das Ciências Humanas 

(Pedagogia, Normal Superior e Filosofia) e 11 mestrandos(as) com formação em Ciências 

(Física, Química, Biologia e Matemática). Esse último número representa mais da metade do 

grupo e já indica um perfil de sujeitos que muito provavelmente não teve contato com a 

produção de narrativas ao longo de sua formação, uma vez que a área de Ciências 

tradicionalmente tem ênfase no pensamento paradigmático. Cabe registrar que esse perfil de 

sujeitos é o esperado pelo PPGEC, cujas áreas preferenciais são as ciências exatas e da natureza. 

Quanto às modalidades de ensino em que fizeram o curso de graduação, apenas um 

sujeito fez licenciatura em Química na modalidade semipresencial. Todos os demais fizeram 

cursos presenciais. Em relação à natureza da instituição de formação (em nível de graduação), 

o Quadro 3 apresenta o cenário: 

 

Quadro 3: Natureza da instituição de graduação dos sujeitos 

Natureza da Instituição Quantidade de 

mestrandos 

Particular 8 

Pública e particular 1 

Pública estadual 1 

Pública federal  6 
                   Fonte: Dados de pesquisa.  

 

 Quanto ao tempo decorrido desde a conclusão da graduação, a maior parte dos sujeitos 

(7) não se formou há muito tempo (tem menos de cinco anos de graduação concluída) – o que 

pode indicar também pouca experiência profissional na área de formação. O segundo maior 
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grupo (5 sujeitos) tem de 6 a 10 anos de graduação concluída. Dois mestrandos(as) têm entre 

11 e 15 anos de formação inicial e outros dois têm mais de 16 anos como graduados(as). Esses 

números apontam para um perfil de profissionais, em sua maioria, ainda em início de carreira.  

O Gráfico 2 apresenta o perfil dos sujeitos em relação à formação em nível de pós-

graduação lato sensu:  

 

Gráfico 2: Formação dos sujeitos em nível de pós-graduação antes do Mestrado

 
                    Fonte: Dados de pesquisa.  

 

Pelos dados, verificamos que sete dos 16 sujeitos não fez nenhuma especialização entre 

a graduação e o mestrado, o que pode ser explicado pelo curto tempo decorrido desde a 

conclusão da graduação para a maioria dos sujeitos. Se somarmos os sujeitos que fizeram duas 

ou mais especializações temos um total significativo de cinco mestrandos no universo de 16 – 

o que pode indicar um perfil de sujeitos interessados em capacitação e formação continuada.    

Quanto à área de atuação profissional, todos os sujeitos de pesquisa atuam na educação. 

Doze mestrandos(as) atuam como professores(as) na Educação Básica e/ou Superior. Quatro 

sujeitos atuam em funções como tutoria de curso de graduação a distância, técnico em assuntos 

educacionais e coordenação pedagógica. Apenas três sujeitos atuam em duas instituições de 

ensino simultaneamente; os demais atuam em apenas uma instituição educacional – o que leva 

ao desenho de um quadro de atuação profissional propício para a conciliação com as atividades 

do mestrado e suas exigências. 

O Gráfico 3 apresenta as informações relativas à natureza da instituição em que 

trabalham os mestrandos e mestrandas:  
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Gráfico 3: Natureza da instituição de atuação profissional dos sujeitos 

 
            Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Nesse aspecto, as redes particular e pública estadual são responsáveis pela inserção 

profissional de doze sujeitos – o que pode ser explicado pelo perfil de formação (Gráfico 1) da 

maioria dos mestrandos e mestrandas, graduados(as) em cursos de formação de professores de 

disciplinas que compõem a estrutura curricular da segunda fase do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio.   

Quanto ao tempo de experiência dos(as) mestrandos(as) na atividade docente, cinco 

sujeitos têm até 5 anos de experiência como professores(as) (o que se explica também pela 

conclusão recente da graduação). Cinco têm até 10 anos de prática docente. Dois têm até 15 

anos de experiência nessa atividade profissional e apenas um mestrando tem entre 16 e 20 anos 

de magistério. Dois mestrandos afirmaram ter mais de 20 anos de magistério e uma professora, 

que atua como coordenadora pedagógica, não respondeu esta questão por não ter tido 

experiência profissional como docente até aquele momento. Essa informação é importante uma 

vez que a proposta temática para produção da narrativa digital tinha relação direta com a prática 

docente.  

 Dentre os(as) mestrandos(as) que atuam como professores(as) ou na tutoria da EaD 

(uma mestranda), a carga horária semanal dedicada ao magistério está apresentada no Gráfico 

4: 

 
Gráfico 4: Carga horária semanal de trabalho dos sujeitos na docência 

 
                     Fonte: Dados de pesquisa. 

Rede particular (6)

Rede pública 

estadual 
(5)

Rede pública 

estadual e  rede 
particular 

(1)

Rede pública 

federal 
(3)

Rede pública municipal (1)

0

2

4

6

8

24 horas 30 horas 40 horas Mais de 40

horas

Menos de 20

horas

Total



85 

 

Assim como mencionei em relação à atuação profissional dos sujeitos, a carga horária 

semanal de trabalho da maioria dos(as) mestrandos(as) é compatível e favorece a realização do 

mestrado, pois gira em torno de 20 a 24 horas. 

Relativamente aos níveis de ensino em que os sujeitos atuam ou atuaram, o Quadro 4 

apresenta o panorama de experiência dos sujeitos: 

 

Quadro 4: Atuação dos sujeitos por nível de ensino 

Níveis de Ensino Leciono Lecionei 

Educação Infantil 1 2 

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 3 1 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 4 6 

1ª a 3ª série do Ensino Médio 8 3 

Ensino Superior 4 1 

Outros (cursos de curta duração, cursos livres etc) 3 1 
                    Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Podemos verificar que a atuação dos sujeitos é condizente com a formação inicial da 

maioria (grande parte leciona no Ensino Fundamental e Médio); e com a formação lato sensu, 

já que alguns sujeitos informaram ter duas ou mais especializações, o que facilita o ingresso em 

instituições de Ensino Superior, onde trabalhavam quatro mestrandos(as). 

Quanto ao perfil de utilização de redes sociais, todos os sujeitos da pesquisa possuem 

perfil no Facebook. Além dessa rede social, dois sujeitos também indicaram ter perfis no 

Linkedin e um no Instragram. Essa informação parece interessante por dois motivos: primeiro, 

porque pode refletir uma característica da faixa etária em que se encontra a maior parte dos 

nossos sujeitos (entre 26 e 40 anos); segundo, porque ajuda a desmistificar a ideia de que os 

professores são avessos às tecnologias ou mesmo analfabetos digitais. Além disso, pode indicar 

maior facilidade para que o grupo secreto da disciplina no Facebook se constitua, de fato, como 

um contexto de aprendizagem.    

Também solicitei aos sujeitos que indicassem quais equipamentos eletrônicos possuíam. 

O Gráfico 5 apresenta os resultados: 
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Gráfico 5: Equipamentos eletrônicos dos sujeitos 

 
           Fonte: Dados de pesquisa.  

 

Essas informações demonstram que a maior parte dos sujeitos possui pelo menos três 

equipamentos típicos das TDIC, dentre os quais muitos pertencem a mais nova geração dessas 

máquinas, como é o caso dos tablets e smartphones. Isso pode indicar certa familiaridade 

dos(as) mestrandos(as) com a tecnologia digital (ao menos para uso pessoal), o que, em tese, 

facilitaria a elaboração das NDA, uma vez que a utilização do aparato (e de seus recursos) em 

si não seria um problema ou uma barreira a ser superada. 

O Gráfico 6 ilustra as finalidades para as quais os sujeitos utilizam seus equipamentos 

eletrônicos: 

 
Gráfico 6: Perfil de utilização das TDIC pelos sujeitos 

 
         Fonte: Dados de pesquisa.  
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As respostas apontam que os sujeitos utilizam diariamente as tecnologias 

principalmente para: fazer pesquisas e se informar, acessar e-mails e redes sociais. Vale 

destacar a evidente congruência entre o acesso à internet e às redes sociais. Escrever/ler e 

preparar aulas também aparecem como ações diária ou frequentemente realizadas pelos sujeitos 

por meio da tecnologia.  O fato de que dois sujeitos usam apenas raramente, ou mesmo nunca 

utilizam a tecnologia para preparar aulas pode estar associado à atividade profissional exercida 

por alguns mestrandos no momento da pesquisa. Outro aspecto interessante é que os jogos 

digitais não figuram como opções muito utilizadas no cotidiano dos mestrandos(as)-

professores(as).  

Esse perfil de utilização das tecnologias digitais pelos sujeitos apresenta certa 

convergência com o perfil de usuários cuja faixa etária estaria associada à de seus possíveis 

alunos, como mostram os resultados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2013. Os dados da 

pesquisa,  

 

[...] destacaram a elevada referência ao uso da Internet para acessar redes sociais por 

parte de crianças e adolescentes (em segundo lugar, depois dos trabalhos escolares). 

Aproximadamente 68% acessavam redes sociais. Mais de metade, 53%, visitavam 

uma rede social todos os dias ou quase todos os dias e trocavam mensagens 

instantâneas com amigos e contatos. Outras atividades de comunicação estavam entre 

as mais frequentes: postar uma mensagem num site ou enviar/receber e-mails eram 

realizadas por 39%. Em sexto lugar em frequência surgia “assistir vídeos” (37%). Em 

sétimo, apareciam os jogos com outras pessoas na Internet (35%) (CETIC.BR, 2014, 

p. 74). 

 

A proporção de realização diária ou quase diária de algumas das atividades inquiridas, 

no Brasil e em cinco países europeus (Dinamarca, Irlanda, Itália, Reino Unido e Romênia) que 

participam no projeto Net Children Go Mobile40 está descrita no Quadro 5 e corrobora a 

percepção sobre a convergência dos perfis. 

 

Quadro 5: Comparação de atividades realizadas todos os dias ou quase todos (%) 

Atividades realizadas Brasil (2012) Média de 5 países europeus (2013) 

Frequentar redes sociais 53 58 

Trocar mensagens instantâneas 53 48 

Baixar músicas e filmes 44 23 

Colocar mensagens em sites e blogs 39 16 

Ver videoclipes 37 56 

Jogar on-line 35 33 

Fazer trabalhos escolares 13 35 

        Fonte: CETIC.BR (2014, p. 75). 

                                                             
40 Projeto financiado pelo Programa Europeu Safer Internet Plus, da Comissão Europeia, que envolveu inicialmente quatro 

países: Dinamarca, Itália, Romênia e Reino Unido. Outros três países, Portugal, Irlanda e Bélgica, juntaram-se mais tarde, com 

financiamento próprio. O projeto combina um inquérito representativo nacional com pesquisa qualitativa (entrevistas e grupos 

focais com crianças e adolescentes, pais e professores). Mais informações disponíveis em: 
<http://www.netchildrengomobile.eu>. 
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O Gráfico 7 apresenta a autopercepção dos sujeitos em relação ao nível de domínio dos 

recursos digitais: 

Gráfico 7: Domínio dos recursos digitais 

 
       Fonte: Dados de pesquisa.  

 

Figuram com número expressivo de domínio ‘muito bom’ para metade dos sujeitos: 

ambientes virtuais de aprendizagem, editor de slides, editor de texto e redes sociais. Chama 

atenção também que, num grupo de sujeitos em que a maioria tem formação em Ciências, 

apenas três sujeitos considerem seu domínio de editor de planilhas como excelente, enquanto o 

domínio excelente de editor de textos foi declarado por cinco sujeitos. A somatória de domínios 

‘regular’ ou ‘ruim’ de editores de vídeos (seis sujeitos) também merece ser mencionada, 

especialmente se comparamos com apenas três sujeitos que dizem dominar muito bem ou de 

forma excelente essa ferramenta.  

  Pela última questão de perfil dos sujeitos relacionada às tecnologias pretendia mapear 

uso e frequência de uso dos recursos digitais na prática docente dos(as) mestrandos(as). Por 

isso, nesse bloco foram consideradas somente as respostas dos sujeitos que atuam em salas de 

aula (excluindo-se, portanto, as respostas de dois sujeitos que atuam nas funções de 

coordenação pedagógica e técnico em assuntos educacionais).  

As respostas mostram que slides e vídeos são recursos utilizados com frequência pela 

metade dos sujeitos em sala de aula. Redes sociais e acesso à internet para realização de 

pesquisas foram apontados como utilizados diariamente, embora por um número pequeno de 

mestrandos(as). Software para conteúdos específicos da disciplina e jogos pedagógicos digitais 

são raramente ou nunca utilizados por um número expressivo de sujeitos. Chama atenção 

também o uso declarado pelos(as) professores(as) de ambientes virtuais de aprendizagem, se 

considerarmos que a maioria deles(as) atua na modalidade presencial. O Gráfico 8 ilustra esse 

cenário: 
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Gráfico 8: Uso e frequência de uso de recursos na prática docente 

 
         Fonte: Dados de pesquisa. 

 

O perfil geral dos sujeitos de pesquisa ajudou-me a conhecer e compreender melhor 

esses sujeitos e seus contextos de origem bem como o contexto em que as NDA foram 

produzidas, o que é essencial tendo em vista que as análises estarão sempre vinculadas a esse 

cenário bem como aos seus autores.   

Chega então o momento de dar mais alguns passos na caminhada, abrindo as portas que 

permitem acessar os procedimentos e as escolhas metodológicas mais específicas desta 

investigação.  

 

2.3 Espaços de enunciação e abordagem metodológica da pesquisa 

 

“O labirinto não é uma arquitetura, uma rede de quem o projeta e o 
concebe, mas o espaço que se desdobra diante do viajante que 

progride, sem mapa na própria rede.” 

Pierre Hosenstiehl (1988) 

 
 

O caminho metodológico41 desta investigação está desenhado em momentos distintos 

de enunciação dos sujeitos e que solicitaram, por isso, procedimentos de recolha de dados 

também diversos. Considerando o que já foi apresentado no início deste capítulo sobre minha 

perspectiva epistemológica, sobre o modo narrativo de pensamento e os imbricamentos 

                                                             
41 Cabe informar que todos os procedimentos adotados durante a coleta dos dados e nas análises posteriores seguiram 

criteriosamente o que preconiza a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, atendendo, assim, as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Foram resguardados, dessa forma, a dignidade, integridade e 

autonomia dos participantes da pesquisa, bem como respeitados os fundamentos éticos e científicos e as exigências dos itens 
III.1 e III.2 da Resolução 466/12. Antes do início da pesquisa, o projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, pela Plataforma Brasil, e aprovado sem restrições e com reconhecimento de mérito, conforme Anexo B.  
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inevitáveis desses elementos com o objeto, os objetivos e o enfoque desta investigação, parece 

já ter sido indicada a abordagem qualitativa desta narrativa-tese.  

Alguns aspectos apontados por Bogdan e Biklen (1999) como próprios da investigação 

e dos investigadores qualitativos contribuem para ampliar a compreensão do posicionamento 

que assumo: 

 

- Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto 

é perder de vista o significado. [...] 

- Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. [...] 

- O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. [...] 

- Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a questionar os 

sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber “aquilo que eles experimentaram, 

o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios 

estruturam o mundo social em que vivem”. [...] 

- O processo de condução de investigação qualitativa reflecte uma espécie de diálogo 

entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por 

aqueles de forma neutra (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 48-51). 
  

A título de complementação,  recorro a Minayo e Sanches (1993) ao proporem a 

existência de dois níveis de experiência em que o mais profundo, “[...] o nível dos significados, 

motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, que se expressa pela linguagem comum e na 

vida cotidiana [é] o objeto da abordagem qualitativa” (p. 245). Considerando a forma de 

abordagem das NDA neste estudo e a compreensão desse objeto como capaz de materializar e 

representar alguns significados atribuídos pelos sujeitos à sua experiência humana, entendo que 

este estudo é qualitativo e, em consonância com Chizzotti (2011, p. 28), que “[...] o termo 

qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível”. 

Foi o que procurei desenvolver desde o início da investigação e no transcurso de todo o 

caminho metodológico, tendo a narrativa como “[...] um fenômeno sob estudo e um método de 

estudo [...]” (CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 32) e corroborando a ideia de que a 

experiência acontece narrativamente. Como nos recorda Fischer (2004, p. 153), as pesquisas 

narrativas têm como horizonte “[...] menos a busca da verdade e muito mais a identificação das 

condições de possibilidade para que determinada narrativa emerja enquanto discurso” (grifo da 

autora).  

Nesse sentido, aproximo-me da perspectiva da “investigação narrativa”, sob cuja 

terminologia, segundo Galvão (2005, p. 329), um amplo espectro de abordagens pode ser 

incluído: “[...] desde a análise de biografias e de autobiografias, [...] até acontecimentos 
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singulares, integrados num determinado contexto”. Assim, o que primeiro avisto nesse cenário 

metodológico são as múltiplas formas de pensar a narrativa e de utilizá-la em pesquisa.  

Chase (2011) ratifica a afirmação de Galvão (2005) apresentando-nos o panorama da 

investigação narrativa no cenário internacional como um campo ainda em construção no qual 

têm lugar múltiplos pontos de vista. A autora expõe quatro enfoques principais desse tipo de 

investigação (Quadro 6):  

 

Quadro 6: Abordagens de Investigação Narrativa 

Abordagem Enfoque42 

The history and the life Questões  de caráter psicológico como: 

identidade, relacionamentos pessoais, narração 

de experiências cotidianas para compreensão 

do eu. 

Storytelling as lived experience Narrativa como experiência vivida, 

interessando-se por compreender como as 

pessoas contam suas histórias e do que as 

histórias tratam. Narração como prática de 

construção de significados sobre si, a 

identidade e a realidade. 

Narrative practices and narrative environments Relação entre as práticas narrativas das pessoas 

e os ambientes narrativos, que incluem 

entidades diversas como as relações íntimas, as 

culturas locais, as ocupações dos sujeitos e as 

organizações. 

The researcher and the history Pesquisadores usam a própria experiência e 

narrativa para entender outras vozes, vidas e 

culturas. 
    Fonte: Autoria própria. Adaptado de Chase (2011).  

  

Conforme também aponta Cerqueira (2014, p. 51):  

 

Enquanto recurso metodológico, a narrativa tem sido estudada, prioritariamente, na 

formação de professores, conforme atestam Nóvoa (1993), Boldarine (2010), Souza 

(2004; 2008), Sousa et al. (1996), e Pineau (1999); na formação cultural (em 

educação), observada em Bruner (1997; 2001); na alfabetização digital de alunos e 

compreensão intercultural, em Ramirez e Olarte (2006); na integração curricular das 

TIC sob a égide das narrativas digitais, conforme defendem os brasileiros Almeida e 

Valente (2012). 

 

Em trabalho semelhante ao de Chase (op. cit.), Freitas e Ghedin (2015) remontam, a 

partir de teses brasileiras, as origens e significados atribuídos à pesquisa narrativa em nosso 

país. Os autores destacam duas influências principais: a corrente europeia e a canadense, e 

lembram que os estudos brasileiros apresentam essas bases teóricas de forma híbrida. O Quadro 

7 resume as principais referências das duas correntes: 

                                                             
42 Traduções livres do texto original.  
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Quadro 7: Correntes Teóricas da Investigação Narrativa 

Corrente Teórica Principais Autores Inspiração (Autores-chave) 

Europeia Gaston Pineau; Pierre Dominicé; 

Franco Ferraroti; Marie-

Christine Josso; Guy de Villers; 

Bernadette Courtois; Antonio 

Nóvoa; Matthias Finger; Guy 

Bonvalot.  

Gregory Bateson (Antropologia); 

Crozier e Friedberg (Sociologia);  

Carl Rogers, Paulo Freire e Bernard 

Honoré (Psicologia e Educação); 

Edgar Morin (Filosofia da Ciência). 

Canadense D. Jean Clandinin e  

F. Michael Connelly  

Clifford Geertz e Mary 

Catherine Bateson (Antropologia); 

Barbara Czarniawaska e Donald 

Polkinghorne (Psicologia e Teoria 

Organizacional);  

Robert Coles (Psiquiatria). 
     Fonte: Autoria própria. Adaptado de Freitas; Ghedin (2015).  

 

É possível depreender desses cenários a heterogeneidade desse campo de investigação, 

talvez advinda da multiplicidade de disciplinas das quais se originam as discussões. Meu intuito 

não é aprofundar o estudo dos recortes teórico-metodológicos dessas correntes nem 

problematizá-los, mas apenas ratificar a pluralidade de formas (como já antevimos no capítulo 

dedicado à revisão de literatura) pelas quais a narrativa pode ser objeto de estudo e método de 

investigação.  

Tanto em um caso quanto em outro, o recurso da narrativa associa-se a diferentes 

nomenclaturas com possibilidades metodológicas também variadas: história de vida (NÓVOA, 

2013; PINEAU, 2011; GOODSON, 2004, 2013), história oral (LIMA; CASTRO, 2014; 

MATOS; SENNA, 2011), narrativa autobiográfica (ABRAHÃO, 2004; SOUZA, 2004, 2011; 

FISCHER, 2004), narrativa de formação (PASSEGGI, 2011; SANTOS, 2008; GALVÃO, 

2005), histórias de vida em formação (PINEAU, 2006; JOSSO, 2007); diários de aula 

(ZABALZA, 2008) etc. Ratificando essa interpretação, Pineau (2006) apresenta o percurso 

histórico de construção das práticas e nomenclaturas multiformes que trabalham com histórias 

de vida no período de 1980 a 2005.  

No caso da investigação materializada nesta narrativa-tese, o foco principal não é a 

história ou o relato da vida do sujeito em si, mas a narrativa de como esse sujeito constrói e 

reconstrói seu conhecimento em um dado contexto formal de aprendizagem.  Parece claro que 

a vida desse sujeito, sua subjetividade e elementos de seu percurso formativo pregresso estarão 

presentes na narrativa digital de aprendizagem e são importantes, mas dois aspectos parecem 

essenciais e conferem especificidade e originalidade à abordagem desenvolvida nesta pesquisa: 

primeiro, o fato de que a narrativa constrói-se com e pela ferramenta tecnológica; segundo, e 

em decorrência do primeiro, o foco investigativo está em perceber os efeitos que o movimento 

de narrar utilizando recursos digitais produz na construção do currículo, na relação com a 
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tecnologia e na construção de uma postura mais autoral por parte do narrador. Assim, o 

elemento digital não altera a aproximação com a perspectiva metodológica da investigação 

narrativa, mas acrescenta-lhe mais uma vertente (ainda pouco explorada, como vimos no 

Capítulo 1) na medida em que apresenta novas possibilidades, advindas das TDIC, de 

representação da experiência e negociação de sentidos (pelo sujeito) e apreensão dos sentidos 

atribuídos a essa experiência (pelo pesquisador).  

Explicitado o viés qualitativo e narrativo da investigação, vamos aos próximos passos. 

Galvão (2005, p. 331) auxilia-me na sustentação do caminho escolhido ao afirmar que, na 

narrativa como método de investigação:  

 

Podem utilizar-se diferentes meios de coleta de dados, desde que investigador e 

professores trabalhem em conjunto. Podem utilizar-se notas de campo e experiência 

partilhada, diários, jornais, entrevistas transcritas, observações diretas escritas, 

histórias contadas, cartas, autobiografias escritas, documentos – como plantas de aula, 

planificações e regras escritas –, princípios, figuras, metáforas.  

 

 

 A Figura 11 ilustra a cronologia da pesquisa em relação à recolha dos dados em 

diferentes contextos enunciativos: 

              

Figura 11: Etapas da coleta de dados da pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

 

Detalhando o caminho percorrido, o primeiro espaço de produção de discursos foi o 

contexto da disciplina “Prática Docente Supervisionada”, que se desenvolveu no segundo 

semestre letivo de 2014, e cujo procedimento de recolha de dados foi a observação participante 

de todos os encontros presenciais da disciplina e a coleta de material postado no grupo secreto 

no Facebook. Tal procedimento, ainda que não seja o ponto central do meu olhar como 

pesquisadora, certamente não pode ser desconsiderado, uma vez que me permitiu acessar os 

contextos, as condições de produção dos discursos e participar do cotidiano de formação dos 

sujeitos que produziram as NDA.  

Etapa 1

- Acompanhamento das 
atividades da disciplina 
Prática Docente 
Supervisionada

(Contextos presencial e 
virtual)

Etapa 2

- Divulgação e coleta das 
narrativas parciais no 
Facebook

- Acompanhamento e recolha 
dos comentários sobre as 
narrativas no Facebook

Etapa 3

- Realização de 
Grupos Focais

- Divulgação e 
recolha das 
narrativas finais 
postadas no 
Facebook
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Nesse sentido, essa etapa da investigação me permitiu, como pesquisadora, conforme 

aponta Flick (2009, p. 207), “[...] mergulhar de cabeça no campo, [observando] a partir de uma 

perspectiva de membro, mas também, influenciando o que é observado graças à [minha] 

participação”. O autor argumenta ainda que a tarefa na observação participante é compreender 

pelos olhos do outro e que, nesse tipo de observação, o pesquisador faz do sujeito de pesquisa, 

o outro, não um objeto, mas um parceiro dialógico. Foi o que se deu em meu caso.  

Para registrar as observações dos encontros presenciais, utilizei um caderno de campo, 

com notas feitas durante os encontros e revisadas após a finalização destes. Essas notas farão 

parte da composição do corpus (quando reproduzirem discursos dos sujeitos) e também 

auxiliarão nas análises considerando que trazem referências às condições de produção desses 

discursos. O caráter descritivo e de detalhamento dessas notas aproxima esta narrativa-tese de 

alguns recursos típicos dos estudos de viés etnográfico, que, por sua natureza,  

 

[...] privilegiam microestudos de unidade, ou atividades de grupos bem delimitados 

[...]. Guiado pelas observações perspicazes, o pesquisador elege quais dados são mais 

significativos para compreender os padrões de conduta e os processos sociais que 

interpreta (CHIZZOTTI, 2011, p. 72).    

 

André (2010) corrobora as afirmações de Chizzotti (op. cit.) e argumenta que essa 

abordagem de pesquisa lança mão de diferentes técnicas de coleta de dados que podem conjugar 

observação, entrevistas e produções do próprio grupo pesquisado – como é o caso das três 

etapas de coleta deste estudo (Figura 11). Assim, ratifico a ideia de que esta pesquisa se 

aproxima dessa inspiração etnográfica durante a coleta dos dados do contexto e dos sujeitos, 

em função das diferentes técnicas utilizadas, do detalhamento de alguns registros e do tipo de 

olhar para o campo.   

É importante salientar ainda que, no decorrer da disciplina, versões parciais das NDA 

foram postadas no grupo do Facebook e comentadas por todos. Essas postagens e comentários 

também foram sendo coletados para compor, em alguns casos, o corpus de análise e, em outros, 

minha visão sobre o contexto e os sujeitos (a fim de permitir uma interpretação mais adequada 

dos dados).  

Apesar de também ter tido como contexto de coleta de dados esse espaço virtual, não 

considero, com base nos estudos de Hine (2000), Planells (2006), Domínguez et al. (2007) e 

Polivanov (2013), ter me aproximado do que os autores entendem por etnografia virtual; uma 

vez que no grupo secreto no Facebook apenas me detive à coleta das versões parciais das 

narrativas e dos comentários do grupo sobre essas versões, sem, portanto, me preocupar em 
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realizar uma descrição detalhada e atenta das interações e dos diálogos ocorridos nesse contexto 

virtual.  

No intuito de compreender mais a fundo os efeitos da produção das NDA sobre o 

currículo, o processo de apropriação/utilização/significação da tecnologia para uso pedagógico 

e a constituição da autoria, o próximo momento do percurso metodológico foi a realização de 

dois grupos focais com os sujeitos de pesquisa.  

 Minha intenção, nesse caso, foi que o grupo focal se configurasse como um recurso para 

aprofundar a compreensão acerca das questões em estudo, mas também como uma estratégia 

para atender uma necessidade inerente à pesquisa qualitativa em educação, cujos investigadores 

questionam continuamente “[...] os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber ‘aquilo 

que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como 

eles próprios estruturam o mundo social em que vivem” (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 51). 

 Gondim (2003) argumenta que os grupos focais são uma técnica de pesquisa pela qual 

se busca coletar dados por meio das interações entre os sujeitos de um grupo quando esses 

discutem pontos sugeridos pelo pesquisador. A autora salienta, ainda, que o grupo focal, “Pode 

ser caracterizado também como um recurso para compreender o processo de construção das 

percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos” (Ibid., p. 151).  

No âmbito desta investigação, o grupo focal foi apropriado aos objetivos e interesses de 

estudo no que concerne à possibilidade de, por meio desta técnica, acessar percepções e 

discursos dos sujeitos em condições de produção que não tivessem o caráter avaliativo que 

perpassou a produção das NDA durante todo o semestre (já que a narrativa final foi objeto de 

avaliação pela professora da disciplina).  

Seguindo as orientações de Gatti (2012), o grupo de 16 mestrandos(as) foi 

aleatoriamente dividido em dois e os sujeitos participaram de sessões realizadas 

simultaneamente em 20 de novembro de 2014, no campus da Universidade Federal de Itajubá. 

Os locais dos encontros seguiram as proposições de Gatti (op. cit.) buscando, pelo uso adequado 

do espaço físico, favorecer a interação entre os sujeitos. No caso dos dois grupos, foram 

utilizadas: uma sala de reuniões da Universidade e uma sala com mobiliário adaptável que 

configurei de forma que todos os participantes pudessem se ver e interagir livremente.  

Cabe registrar que inicialmente a proposta para realização do grupo focal era que ele 

acontecesse no início de 2015, após a conclusão de todas as NDA e das atividades da disciplina. 

Entretanto, a data foi alterada a pedido dos sujeitos de pesquisa. Todos manifestaram grande 

interesse em participar desse momento e, como vários residem em outras cidades e/ou estavam 

em momentos diferentes de formação no Mestrado, tiveram receio de não conseguirem 
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conciliar datas e horários no semestre seguinte para participarem do grupo focal. Por isso, 

solicitaram que fosse realizado ainda no segundo semestre de 2014, no horário destinado à 

disciplina “Prática Docente Supervisionada”.  

Os encontros foram simultâneos para evitar que o grupo que participasse primeiro de 

alguma forma preparasse os colegas para as temáticas abordadas. Gatti (2012) adverte que não 

se deve fornecer aos participantes detalhes sobre o que será discutido antes da realização do 

grupo focal.  Em relação ao tempo de duração, também segui as orientações da autora e as 

atividades dos grupos tiveram duração de pouco mais de 1h30min.   

Quanto à condução e organização dos grupos, um deles foi conduzido por mim, no papel 

de moderadora; e o outro teve a professora da disciplina “Prática Docente Supervisionada” 

como moderadora. Gatti (2012, p. 35) aponta que o moderador “[...] pode ser o próprio 

pesquisador ou outro profissional, porém precisa ser experiente, hábil, ter clareza de expressão, 

ser sensível, flexível e capaz de conduzir o grupo com segurança”. Entendo que a docente da 

disciplina apresenta todas essas características, além de ter larga experiência na realização de 

grupos focais.  

O roteiro (Apêndice I) utilizado na moderação foi previamente elaborado considerando 

os propósitos da pesquisa e a flexibilidade (GATTI, 2012) que deve ser dada aos grupos para 

que interajam em relação aos temas propostos, mas não se sintam compelidos a responder 

questões. A fim de captar a dinâmica dessas interações, cada grupo focal contou com uma 

assistente para realizar anotações sobre o contexto e o funcionamento dos grupos. Ambas as 

assistentes são professoras com formação em nível de Mestrado.  

Para garantir a clareza e fidedignidade dos dados coletados, além dessas anotações, 

foram feitas gravações em áudio e em vídeo nos dois grupos, devidamente autorizadas quando 

da assinatura do TCLE (Apêndice G) pelos sujeitos de pesquisa. Os recortes discursivos dos 

grupos focais que farão parte do corpus de análise são, portanto, transcrições das falas dos 

sujeitos. 

O percurso metodológico de coleta de dados inclui, por fim, a recolha das narrativas 

digitais finais produzidas pelos(as) mestrandos(as) e postadas no grupo secreto da disciplina no 

Facebook. Reitero minha compreensão de que o caráter tecnológico dessas narrativas não altera 

as orientações metodológicas do estudo no que se refere à pesquisa narrativa. Ainda assim, essa 

digitalidade (bem como a multimodalidade e a hipertextualidade dela decorrentes) apresenta 

novas possibilidades de representação da experiência pelo sujeito e de apreensão dos sentidos 

atribuídos a essa experiência pelo pesquisador.  
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Saliento ainda minha compreensão de que as narrativas digitais tendem a apresentar 

uma perspectiva marcada pelo caráter emotivo (próprio das escritas autobiográficas), o que 

poderia incorrer no risco de afastarem-se da reflexão sobre a ação e tornarem-se meros 

desabafos dos sujeitos. Entretanto, entendo que um cuidado na condução do processo e uma 

característica das NDA podem minimizar esse risco.  

Primeiro, o cuidado em acompanhar as produções e os comentários feitos por todos os 

membros do grupo a partir das versões parciais das narrativas postadas no Facebook (o que 

promoveu discussões e incentivou movimentos reflexivos nos sujeitos). Em outras palavras, 

durante o processo de produção, é preciso criar espaços de socialização das narrativas, nos quais 

o caráter terapêutico seja afastado (senão minimizado, como um efeito desse processo e não um 

fim) e se canalize o trabalho com as narrativas para os objetivos de “[...] reconhecimento e 

reflexão do sujeito sobre si mesmo para melhor reconhecer-se como profissional educador” 

(CUNHA, 1997, p. 192).  

Segundo, o fato de a narrativa digital de aprendizagem ser uma forma de escrita e, por 

isso, já tornar-se uma representação reflexiva uma vez que o sujeito pensa e escolhe o que vai 

escrever/mostrar e pode refazer, reescrever, reestruturar sua narrativa conforme vai relendo o 

que escreveu e avançando em seu processo reflexivo – diferentemente do que em geral 

possibilitam as narrativas orais. Como aponta Cunha (1997, p. 187), “[...] muitas vezes, a 

linguagem escrita libera, com maior força que a oral, a compreensão nas determinações e 

limites”. A par disso, entendo ainda que o próprio compartilhamento da narrativa, ainda que 

esta tenha um caráter emocional e mesmo de desabafo, por si só já coloca em ação movimentos 

formativos e reflexivos. E, compartilhando das ideias de Ferrer Cerveró (1995), postulo que 

compartilhar a historicidade narrativa e a expressão biográfica dos fatos converte-se em um 

elemento catártico de desalienação individual e coletiva que permite ao sujeito situar-se desde 

uma nova posição no mundo.  

Não obstante, reitero, nessa abordagem metodológica, a compreensão sobre o caráter 

histórico e social da narrativa e da escrita – da língua em última instância – apoiando-me em 

Bakhtin (2009), para quem há uma ubiquidade social nas palavras. O autor defende que as 

palavras são tecidas pelos fios da ideologia e tramam as relações sociais. Tudo que é ideológico 

possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Assim, a palavra, como 

fenômeno ideológico por excelência, pode ser entendida como o indicador mais sensível das 

transformações de uma sociedade, “[...] mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não 

tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem-

formados” (BAKHTIN, 2009, p. 42).  
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Nessa direção, compreendo as NDA como produtos ideológicos que conferem 

materialidade à tessitura das construções cognitivas e das relações sociais, uma vez que são 

construídas por signos (linguísticos e não linguísticos) que refletem e refratam a realidade 

(BAKHTIN, 2009) em que o sujeito está inserido e da qual participa.  Possibilitam, por isso, 

confirmar permanências e entrever transformações, ainda que não formalizadas.  

 Considerando toda a movimentação procedimental, esta investigação é um estudo 

qualitativo, de caráter narrativo, com inspiração etnográfica, cujo enfoque analítico estará 

voltado aos discursos dos sujeitos de pesquisa entendendo esses discursos em suas relações com 

a ideologia, a subjetividade e as construções sócio-histórico-culturais. Assim, passo a 

apresentar as escolhas referentes aos procedimentos de análise.  

 

 

2.4 Janelas voltadas ao entrecruzar de vozes e discursos: sobre o corpus e os 

encaminhamentos de análise 

 

“Escrevia no espaço. 

Hoje, grafo no tempo,/ na pele, na palma, na pétala,/ luz do momento. 

Soo na dúvida que separa/o silêncio de quem grita/do escândalo que cala” 
Paulo Leminski (1991) 

 

 

Na escrita desta narrativa-tese, optei por separar dois momentos da caminhada – os 

procedimentos de coleta e os encaminhamentos de análise – apesar de entender que esses 

momentos estão imbricados. Retomando o caminho metodológico descrito, vejo que diferentes 

espaços de enunciação deram lugar à produção dos discursos desta investigação: as notas do 

diário de campo têm origem nas observações participantes das aulas presenciais; os comentários 

sobre as narrativas parciais foram postados/enunciados no grupo do Facebook; há ainda os 

discursos dos sujeitos enunciados nos dois grupos focais e inscritos nas NDA produzidas por 

eles.  

O conjunto de textos constituído ao longo desse percurso foi organizado com auxílio do 

software NVivo a fim de otimizar a composição do corpus de análise em virtude da extensão 

do material coletado. Num primeiro momento, foram inseridos no software as notas do diário 

de campo que continham falas dos sujeitos de pesquisa, as narrativas digitais finais produzidas 

pelos(as) mestrandos(as) (bem como os comentários sobre elas) e as gravações dos grupos 

focais. Em seguida, foram criados “nós” associados às temáticas centrais que compõem a 

problemática desta investigação: currículo narrativo, autoria, tecnologias.  
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Para compor o corpus, foram identificados os discursos dos sujeitos associados a essas 

temáticas e os recortes discursivos foram vinculados aos nós criados no software. Assim, o 

conjunto final de recortes originado dessas associações constituiu o corpus por meio de um 

trabalho que vinculou “um só discurso a um conjunto de textos” – possibilidade considerada a 

partir de Maingueneau (2015, p. 35-36): 

  
[...] os discursos existem para além dos textos particulares dos quais são 

compostos. [...] Nesse tipo de emprego, ‘discurso’ pode corresponder a entidades de 

natureza muito diversa: uma disciplina (‘o discurso da geografia’, ‘da astronomia’...); 

um posicionamento em um campo (‘o discurso comunista’, ‘o discurso surrealista’...); 

uma temática (‘o discurso sobre segurança’, ‘o discurso sobre a África’...); a 

produção associada a uma área determinada da sociedade (‘o discurso jornalístico’, 

‘administrativo’...); produções verbais específicas de uma categoria de locutores (‘o 

discurso das enfermeiras’...) (grifos meus).  

 

Nesse ponto do trabalho com os dados, emergiram dos discursos outras duas temáticas: 

práxis e formação/ação docente. Em decorrência dos limites da tese e dos interesses primeiros 

de pesquisa, os recortes discursivos associados a essas temáticas emergentes não compuseram 

o corpus desta investigação, mas estão arquivados para estudos posteriores. 

Após a composição do corpus no NVivo, as temáticas foram analisadas por meio de 

seus respectivos recortes discursivos buscando apreender os discursos dos sujeitos e suas 

experiências em relação a cada temática, mas também procurando, nas análises, o 

entrecruzamento desses discursos (aqueles enunciados durante o processo de produção e nos 

momentos de reflexão sobre as narrativas – como os grupos focais e os comentários no 

Facebook – e aqueles que figuram nas próprias narrativas digitais). 

Em parte importante desses recortes discursivos também há elementos que vão além dos 

textos escritos ou transcritos, como símbolos, imagens, vídeos, áudios etc. inseridos pelos 

sujeitos em suas NDA. Entendo que considerar esses elementos é essencial em função da 

própria natureza multissemiótica e multimodal das narrativas construídas com recursos 

tecnológicos. Deixar de considerá-los seria desperdiçar o manancial de sentidos que brota 

desses outros elementos só visíveis (e, portanto, acessíveis) pela construção de narrativas com 

uso de TDIC. A esse respeito, Maingueneau (2015, p. 160, grifo meu) aponta que “Dado que 

um número crescente de produções discursivas é multimodal, restringir os estudos apenas aos 

materiais verbais (orais ou escritos) não é mais algo evidente”.  

 Assim, procuro ampliar a compreensão de “produção discursiva” considerando as 

NDA, na diversidade de elementos pelos quais se compõem, como produções discursivas dos 

sujeitos e ratifico a importância desses elementos icônicos para a apreensão do discurso e dos 

sentidos atribuídos pelos sujeitos à experiência. Além disso, considero, como argumentam 
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Santaella e Nöth (2012, p. 15), que existem dois domínios no universo das imagens: “O primeiro 

é o domínio das imagens como representações visuais, [como] objeto materiais. O segundo é o 

das imagens como representações mentais. Ambos [...] não existem separados, pois estão 

inextrincavelmente ligados já na sua gênese”.  

Busco, pois, nos recortes discursivos originários das NDA, os efeitos de sentido 

produzidos pelo entrelaçamento e pelo diálogo entre signos linguísticos e não linguísticos. Mas, 

tanto nesses recortes como nos demais, estou considerando que a linguagem não é óbvia nem 

transparente; o que significa dizer que aspectos extratexto ajudam a desvendar os efeitos de 

sentido possíveis articulando o linguístico e o não linguístico ao sócio-histórico e ao ideológico, 

colocando a linguagem na relação com os modos de produção social e considerando que não 

há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2002). 

Desde esse ponto de vista, o discurso é entendido nesta investigação “[...] como uma 

das instâncias em que a materialidade ideológica se concretiza, isto é, um dos aspectos materiais 

da ‘existência material’ das ideologias” (BRANDÃO, 2012, p. 46). O discurso ‘funciona’ nas 

e pelas instituições e deriva de um lugar, de uma posição político-ideológica ocupada pelo 

sujeito em uma formação social dada. Esse lugar altera o discurso, cuja análise, nessa 

perspectiva, nunca se pretende total, final, determinante; mas ao contrário, fornece nuances de 

interpretação e efeitos de sentido possíveis. É uma análise contextual, localizada espacial e 

temporalmente.  

 Nessas condições, também me aproximo das proposições das teorias críticas de 

investigação, cujos pesquisadores aceitam algumas suposições basilares: 

 
[...] de que todo pensamento é fundamentalmente mediado pelas relações de poder 

estabelecidas social e historicamente; de que os fatos nunca podem ser isolados do 

domínio de valores ou removidos de alguma forma de inscrição ideológica; de que a 

relação entre conceito e objeto e entre significante e significado nunca é estável ou 

fixa, sendo geralmente mediada pelas relações sociais da produção e do consumo 

capitalistas; de que a linguagem é central para a formação da subjetividade (percepção 

consciente e inconsciente); de que, em qualquer sociedade, certos grupos são 

privilegiados em relação a outros [...] (KINCLELOE; MCLAREN, 2006, p. 292). 

 

Assim, minhas análises nesta investigação pretendem: 

 
[...] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que 

é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando 

ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente 

os sentidos de suas palavras (ORLANDI, 2013, p. 59). 

 

 

Em outras palavras, pretendo “[...] apreender o discurso como entrecruzamento de um 

texto e de um lugar social [...]” ocupado por seu produtor (MAINGUENEAU, 2008, p. 143), 
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sem, contudo, ter a pretensão de revelar a verdade final, a essência do discurso ou mesmo da 

experiência.  

Também por isso, nas análises, meu olhar para os discursos está entrelaçado às 

contribuições da perspectiva crítica43, segundo a qual a linguagem é uma prática social instável, 

em permanente movimento e constitutiva da sociedade – não só reflexo desta. Proposições que 

considero relevantes por associarem-se às ideias de Bakhtin (2009) sobre reflexão e refração e 

mesmo à necessidade de não “autonomizar” nem os textos nem os discursos, mas relacioná-los 

“a práticas sociais e a interesses situados” (MAINGUENEAU, 2010, p. 65).    

Assim, volto-me ao corpus considerando-o em seu contexto de práticas discursivas que 

são atravessadas pela ideologia, permeiam e são permeadas por relações de poder. Entendo que 

essas práticas trazem consigo um conjunto de “[...] regras tácitas que regulam o que pode e o 

que não pode ser dito, quem pode falar com as bênçãos da autoridade e quem deve escutar, de 

quem são as construções sociais válidas e de quem são as incorretas e as sem importância” 

(KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 286).  

É desde esses pontos de partida que encaminho as análises buscando abrir, com elas, 

portas e janelas que possam ampliar o horizonte de reflexões sobre os efeitos possíveis de um 

objeto de estudo novo, multifacetado e ainda com muito a desvendar – um objeto que, 

justamente por essas características, não se acomoda facilmente em uma única perspectiva 

analítica.  

Antes, porém, preciso caminhar um pouco mais pelos labirintos da pesquisa buscando 

alicerces conceituais que ajudarão a explorar a riqueza de dados que se me apresentou nesta 

investigação e desvendá-los, ainda que parcialmente – como em todo estudo científico. Abrirei, 

pois, nos próximos capítulos, portas que nos levarão às construções teóricas sobre as temáticas 

centrais desta narrativa-tese.  

  

 

 

 

 

                                                             
43 Kincheloe e McLaren (2006) defendem que traçar características fixas para essa postura contraria o desejo dos próprios 

teóricos críticos, que não querem a esquematização de seus posicionamentos sociopolíticos epistemológicos; já que “[...] a) 

existem muitas teorias críticas, e não apenas uma; b) a tradição crítica está sempre mudando e evoluindo; e c) a teoria crítica 
tenta evitar a especificidade excessiva, pois há espaço para discordâncias entre os teóricos críticos” (p. 282).   



 

 

3 UM ÁTRIO DE REFLEXÕES TEÓRICAS: SOBRE NARRATIVAS DIGITAIS, 

ESCRITURA DE SI e AUTORIA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adiantando-me mais alguns passos em meu percurso investigativo, deparo-me 

metaforicamente com um espaço dialógico, um pátio que se descortina no meio do labirinto de 

corredores percorridos até aqui. À semelhança das cozinhas ou mesmo dos quintais mineiros 

onde sempre há mesa farta e cheiro de café, onde aprender e ensinar emolduram-se por uma 

boa prosa, um causo, uma narrativa, encontro nesse lugar personagens-autores que me 

convidam ao diálogo sobre alguns constructos teóricos antes de abrir as portas seguintes. 

Assim, interessa-me, neste ponto, levar o(a) leitor(a) a acompanhar-me em minhas 

reflexões acerca da abordagem conceitual da narrativa e da narrativa digital pelos entremeios 

da escritura de si e da autoria, onde o sujeito pode entrecruzar vozes e vivenciar-se em suas 

múltiplas posições/funções-sujeito num exercício que mistura reconhecimento e negação de si, 

como ilustram as palavras de Calvino: 

 

Como eu escreveria bem se não existisse! 

Se entre a folha branca e a efervescência das palavras 

e das histórias que tomam forma e se desvanecem sem que 

ninguém as escreva não se interpusesse o incômodo tabique 

que é a minha pessoa! O estilo, o gosto, a filosofia, a subjetividade, 

a formação cultural, a experiência de vida, a psicologia, o talento,  

os truques do ofício: todos os elementos que tornam reconhecível 

como meu aquilo que escrevo me parecem uma jaula 

que limita minhas possibilidades. Se eu fosse apenas uma mão decepada 

que empunha a pena que escreve... Mas o que moveria essa mão? (CALVINO, 1999, 

p. 175) 

 

 

“A vida não é a que  a gente viveu, e sim 

 a que a gente  recorda, e como recorda 

para contá-la.”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel García Márquez (2003) 
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3.1 A autoria e a narrativa: entrelaçando concepções 

 
“A única maneira de contar uma história é voltar ao mesmo lugar 

repetidas vezes; é nessa dialética que se evolui.” 

Sebastião Salgado (2014) 

  

Nos dois subtópicos que compõem este primeiro bloco de conversas teóricas, dedico 

minhas reflexões primeiramente à figura do autor, à historicidade da ideia de autoria e aos 

efeitos dessa ideia ainda vivos e presentes em nossa cultura. A seguir, busco diálogos para 

pensar a narrativa como escritura de si e sua relação com algumas condições para a construção 

da autoria.  

  

3.1.1 ‘O que é ser autor, afinal?’: rememorando construções históricas acerca da autoria 

 
“Inventava poemas como se não fosse o seu autor. Pasmava diante deles, 

incrédulo, com dificuldade de entender de onde surgiam as palavras, 

como era possível que o explicassem.” 
Valter Hugo Mãe (2014) 

 

A epígrafe do escritor lusófono indica a força do conceito sobre o qual nos debruçaremos 

juntos neste tópico. Um conceito em que se combinam prazer e dor, medo e valentia, 

encantamento e desencanto, pulsão e lucidez. Aqui me encontro com personagens-autores cujo 

interesse volta-se ou voltou-se em algum momento à autoria e à figura do autor. Inicio o diálogo 

buscando aporte na própria significação da palavra ‘autoria’ para, em seguida, reconstruir a 

figura do autor como uma função-sujeito historicamente construída.  

‘Autoria’ deriva do verbo latino aug, que significa “[...] fazer crescer, acrescer; 

aumentar, ampliar; acrescer-se, acrescentar-se” (HOUAISS, 2001, p. 343). Interessa-me 

ressaltar a reflexividade dos dois últimos verbos para pensar sobre as possibilidades (para o 

autor) de reflexão sobre si e de autoconhecimento viabilizadas pela escrita, especialmente 

quando exposta ao olhar e às intervenções do outro, mas somente quando quem “[...] escreve 

está disposto a pagar o preço de se perder para, só depois, se reencontrar em seu próprio texto. 

Inclusive, não garantindo que ele se encontre a cada peça produzida” (RIOLFI, 2011, p. 23).  

Esse movimento de perder-se e buscar-se pela e na escrita pode ampliar a visão do 

sujeito sobre si mesmo e ser também “[...] um potentíssimo dispositivo de transformação da 

relação do sujeito com o saber [...]” (Ibid., p. 22). Mas, se por um lado, o verbo latino indica 

uma possibilidade advinda da autoria (acrescentar a si), por outro, essa promessa remete ao 

ônus do perder-se de si, abandonar-se. Por isso, a autoria, afirmam Machado e Gianella (2000, 

p. 78), exige “Preparar-se para perder; perder o medo, perder o poder, perder a ascendência, 
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perder o controle, perder a supervisão do escrito que um dia parecia tão íntimo e tão 

completamente meu ou teu”.  

Ainda na acepção de autoria encontramos a derivação ‘auctor, oris’ cujo sentido remete 

ao que “[...] produz, gera, faz nascer; pai, autor, tronco de uma raça, família; fundador, inventor, 

restaurador; autor de uma coisa, escritor; mestre, preceptor” (HOUAISS, 2001, p. 344). Assim, 

o autor está na origem, é o fundador, o inventor, o ‘pai’ do texto. Essa visão associa-se ao 

ideário do início da Modernidade, de que tratarei mais adiante.   

Seguindo os desmembramentos do termo, o dicionário Houaiss indica que, no século 

XIII, surge a palavra outor, que se modifica no século seguinte para autor e gera autoria, 

autoridade e autorizar, entre outras. Rodrigues (2011) chama atenção para os vocábulos 

derivados de autor e suas significações: 

 

[...] “autoridade – direito ou poder de fazer-se obedecer, dar ordens, tomar decisões, 

agir etc; aquele que tem esse direito ou poder”; “autorizar – conferir autoridade ou 

poder a; dar autorização para, permitir”. Poderíamos depreender desses sentidos 

algumas ideias que colaboram para a compreensão dos complexos conceitos de autor 

e autoria. Por um lado, o autor é sempre aquele que, de alguma maneira, está 

autorizado a dizer. Mas, por outro lado e simultaneamente, para ser autor é preciso 

que o sujeito autorize-se a dizer, permita-se trazer à tona, à superfície do papel (ou da 

tela do computador) aquilo que lhe diz respeito, e o que diz respeito aos outros a quem 

se dirige. Também ele precisa autorizar o seu texto a circular publicamente. Esta é 

também uma decisão, embora todo texto possa furtar-se, por contingências diversas, 

ao controle e poder de seu autor (RODRIGUES, 2011, p. 21, grifos da autora).   

 

Tratando da questão da autoridade, chegamos a um ponto central na construção histórica 

da autoria e do autor. Voltemos um pouco no tempo para juntos entendermos melhor tal 

proposição. Martins (2012, p. 31) afirma que a “[...] instituição de uma autoridade religiosa 

como instrumento de validação da escrita vai marcar o modelo autoral da Idade Média”, quando 

quem escrevia fazia-o apoiado em autoridades representadas pela realeza e/ou pela igreja, como 

indica Chartier (1999, p. 31): 

 
[...] da Idade Média à época moderna, frequentemente se definiu a obra pelo contrário 

da originalidade. Seja porque era inspirada em Deus: o escritor não era senão o escriba 

de uma Palavra que vinha de outro lugar. Seja porque era inscrita numa tradição, e 

não tinha valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar aquilo que já estava ali.  

 

  

Dessa forma, o autor ficava entre a proteção e a punição. De um lado, a proteção estava 

representada pela auctoritas, que se constituía por um grupo hierarquizado de clérigos tido 

como a própria representação de Deus na terra e, por isso, como único grupo capaz de referendar 

ou vetar as produções discursivas da época. Assim, “[...] só é permitido usar o ‘hábito’ autoral 

a quem está investido de uma auctoritas” (FERNANDES, 2003, p. 60). 
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A submissão à auctoritas, aliada a um processo artesanal de produção bibliográfica44, 

colocava tanto o conhecimento quanto o processo criativo e a autoria intimamente relacionados 

à transcendência divina – daí a visão (ainda hoje muito disseminada) do autor como um ser 

iluminado, quase uma divindade. Nesse contexto histórico, inversamente ao que vivenciamos 

hoje, o anonimato era característica do autor:  

 

[...] interessava menos ao público leitor o seu nome do que aquilo que ele revelava, o 

conteúdo de sua escrita. Isso porque o texto não tinha a conotação de uma expressão 

pessoal subjetiva, mas era muito mais uma tentativa de interpretação de uma verdade 

divina. [...] a escritura conjunta na Idade Média fazia parte de um contexto cultural no 

qual Deus era a fonte da inspiração suprema para todas as obras, o seu verdadeiro 

autor. O artista ou escritor era considerado um transmissor da criação divina, não 

cabendo a ele, portanto, um mérito autoral particular por suas realizações (MARTINS, 

2012, p. 32).   

 

Por sua vez, a punição foi condição marcante na história da autoria, conforme refere 

Foucault (1992), seguido por Fernandes (2003), Petry (2005, 2010), Rodrigues (2011) e Martins 

(2012) entre outros. Especialmente a partir do início da Era Moderna, com os cânones do 

Iluminismo, do Renascimento e da Reforma Protestante, quando a razão e o debate público 

abrem espaço para posicionamentos díspares e os textos de alguma forma transgressores 

(porque subversivos à ordem estabelecida pela política ou pela religião) passam a ser alvo de 

perseguição e censura. Era preciso, então, identificar e designar os autores para condená-los. 

Datam “[...] do século XVI as primeiras listas sistemáticas e ordenadas alfabeticamente com os 

nomes de autores proibidos [...]” (PETRY, 2010, p. 81).  Assim, “[...] os textos, os livros, os 

discursos começaram efetivamente a ter autores (outros que não personagens míticas ou figuras 

sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o autor se tornou passível de ser punido” 

(FOUCAULT, 1992, p. 47).  

As visões de autor como mero escriba de textos ditados por outrem (Deus, por exemplo), 

na Idade Média, e como um indivíduo criador capaz de responder por seus atos e por isso alvo 

de punição, no início da Modernidade, foram sendo alteradas conforme as transformações 

sociais e culturais de cada momento histórico. Entretanto, ainda hoje essas visões remetem a 

dois aspectos importantes vinculados à autoria e à função-autor: a ideia de que o autor é um ser 

iluminado e o medo da avaliação/punição pelo discurso produzido. Os versos de Quintana 

ilustram a permanência e atualidade da penalização do autor: 

                                                             
44 A esse respeito é elucidativa a obra de Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, em que a 

autora apresenta, a partir de relatos de São Boaventura, do século XIII, os múltiplos agentes associados à produção de um livro: 

os copistas, os compiladores, os comentadores e, finalmente, os autores (sempre membros da elite intelectual da época), que 

poderiam escrever “[...] tanto o seu trabalho como os alheios, mas com o seu em primeiro plano adicionando outros a título de 

confirmação” (EISENSTEIN, 2005, p. 95, tradução livre).  
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O Poema é uma pedra no abismo, 

O eco do poema desloca os perfis: 

Para o bem das águas e das almas 

Assassinemos o poeta. (QUINTANA, 2008b, p. 25) 

 

No século XVIII, a propriedade literária passa a ter fundamento na teoria do direito 

natural e na estética da originalidade, solicitando, assim, que os autores passassem a ter a posse 

dos frutos de seu trabalho. Nesse momento, a concepção de autor é alçada ao patamar de ‘gênio 

criador’, cuja vida adquire outro sentido e uma ligação direta com a obra – trata-se da 

indissociabilidade (que já mencionei anteriormente) pela qual se busca na vida do autor as pistas 

para interpretar sua obra. 

Resultante disso, temos que o autor passa a outro estatuto social: espera o 

reconhecimento de seus méritos por meio de algum tipo de pensão. Conforme indica Petry 

(2005, p. 32), “[...] pensão esta que tem sua suposição de origem simbólica, real ou imaginária, 

nos textos por ele escritos. Viverá o autor na ambígua posição entre o temor da punição e a 

expectativa da recompensa”. Esse momento histórico, segundo Martins (2012), é fortemente 

influenciado pela ideia de que cada indivíduo tem uma forma de pensamento exclusiva. Esse 

conceito “[...] fundamentou as leis de Direito Autoral [...] que passaram a reconhecer a 

legitimidade da reivindicação de direitos exclusivos do autor sobre obra original de sua criação 

intelectual” (MARTINS, 2012, p. 38).  

O percurso da noção de autor e suas consequências para o que hoje entendemos como 

autoria ainda tem mais um capítulo importante, nos séculos XIX e XX, quando alterações na 

vida social e pensadores como Darwin e Marx contribuem para o início de um processo de 

crítica e questionamento da visão romântica do autor como gênio criador. Assim, é importante 

convidar para o nosso diálogo a figura de Roland Barthes e sua proposição, em 1968, da morte 

do autor. Partindo de uma visão estruturalista, Barthes (1988, p. 66) defende que “[...] é a 

linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia [...], atingir 

esse ponto em que só a linguagem age, ‘performa’, e não o ‘eu’”. Dessa maneira, argumenta 

que:  

 

[...] o autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por nossa sociedade 

na medida em que, ao sair da Idade Média [...], ela descobriu o prestígio do indivíduo 

[...]. Então é lógico que, em matéria de literatura, [...] tenha concedido a maior 

importância à “pessoa” do autor (Ibid., p. 66). 

 

Além disso, Barthes (2004a) sugere que o nascimento do leitor deve ser pago com a 

morte do autor, na medida em que este perde o poder sobre sua criação assim que ela se torna 

criatura e fica sob o olhar, a leitura e a interpretação do outro. Dessa forma, interpretam 
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Machado e Gianella (200, p. 71), “[...] para exercer a autoria é preciso, também, abdicar da 

ilusão de que o leitor conseguirá captar a intenção que o escritor acredita ter expressado no 

texto. [...] Trata-se da morte do autor concebido como indivíduo, enquanto indivíduo” – o que 

nos remeteria ao que Foucault (1992) denomina como “função-autor” e de que tratarei adiante.  

Possenti (2009) instiga-nos a ampliar a visão barthesiana, superando a proposição pela 

qual se aceita que tudo se resume a uma inscrição de sujeitos em posições prévias (ou seja, a 

assujeitamento). Propõe que a autoria seja redefinida, de modo que o conceito não se aplique 

apenas a personalidades, funcionando somente na “[...] relação de autor-obra, por um lado, e 

que não seja concebido apenas como idiossincrasia, por outro” (POSSENTI, 2009, p. 91). Para 

tanto, apresenta alguns elementos fundamentais para repensarmos a noção de autoria:  

 

Reconhecer que, tipicamente, quando se fala de autoria, pensa-se em alguma 

manifestação peculiar relacionada à escrita; em segundo lugar, não se pode imaginar 

que alguém seja autor se seus textos não se inscrevem em discursos, ou seja, em 

domínios de memória que façam sentido; por fim, nem vale a pena tratar de autoria 

sem enfrentar o desafio de imaginar verdadeira a hipótese de uma certa pessoalidade, 

de alguma singularidade (Ibid., p. 95).  
 

 

Pelo primeiro elemento, Possenti corrobora a assertiva de Michel Foucault (1992), 

segundo a qual é a noção de escrita que preserva a existência do autor. No último elemento, 

Possenti confronta o assujeitamento (e a morte do autor) proposto por Barthes, reconhecendo 

que, mesmo inscrita em uma memória discursiva (segundo elemento), a função-autor aproxima-

se da proposição foucaltiana que preconiza que “[...] o autor – ou como tentei descrever a função 

autor – é, com certeza, apenas uma das especificações possíveis da função sujeito” 

(FOUCAULT, 1992, p. 70).  

Em seu texto “O que é um autor?”, Foucault (1992) discute a função autor como própria 

do modo como um discurso existe, circula e funciona em uma sociedade. Assim, o autor seria 

o princípio de uma unidade de escritura para o qual o texto aponta como origem de significações 

e “[...] essa figura lhe é exterior e anterior, pelo menos em aparência” (Ibid., p. 34). Para 

Machado e Gianella (2000), essa afirmação indica o distanciamento entre o autor e seu escrito 

e confronta-se com a proposição – difundida no século XVII e início do XIX – de 

indissociabilidade entre autor e obra, como se esses formassem uma única identidade.  

Essa interpretação pode apoiar-se também na afirmação de Foucault (op. cit.) de que o 

princípio da autoria não funciona de forma constante; por isso, existem discursos (por exemplo, 

decretos, receitas, contratos etc.) que solicitam alguém que os assine, mas não precisam de 

autores. Por sua vez, Orlandi (2013, p. 75) desloca um pouco essa tese foucaultiana ao defender 
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que a unidade do texto já deriva da autoria. Dessa forma, Orlandi especifica “[...] o princípio 

da autoria como necessário para qualquer discurso, colocando-o na origem da textualidade. Em 

outras palavras: um texto pode até não ter um autor específico, mas, pela função-autor, sempre 

se imputa uma autoria a ele”, ou seja, sempre se atribui uma paternidade e uma responsabilidade 

ao discurso produzido.  

Também se dedicando à questão da autoria, Maingueneau (2010) aponta três dimensões 

para a noção de autor: autor-responsável; autor-ator; auctor (termo utilizado para o autor visto 

como correlato de uma obra). A dimensão do “autor-responsável” traz à baila a representação 

historicamente construída daquele que é responsável por um texto e pode vincular-se a qualquer 

gênero de discurso. “Ele não é nem o enunciador, correlato do texto, nem o produtor em carne 

e osso, dotado de estado civil” (MAINGUENEAU, 2010, p. 30).  

Nessa primeira dimensão, Maingueneau dialoga com o princípio proposto por Orlandi 

(1996, 2013). Em outras palavras, trata-se da responsabilidade pelo discurso produzido, que é 

próprio da função autor, como refere Orlandi (1996, p. 79): “[...] não basta ‘falar’ para ser 

‘autor’; falando, ele é apenas falante. Não basta ‘dizer’ para ser autor; dizendo, ele é apenas 

locutor. Também não basta enunciar algo para ser autor”. Assumir a autoria implica na inserção 

no sujeito na cultura e seu posicionamento num contexto social e histórico. “Como autor, o 

sujeito ao mesmo tempo em que reconhece uma exterioridade à qual ele deve se referir, também 

se remete a sua interioridade, construindo desse modo sua identidade como autor” (ORLANDI, 

2013, p. 76). “Aprender a se colocar como autor é assumir [...] esse papel social, na sua relação 

com a linguagem: constituir-se e mostrar-se autor”, responsabilizando-se (ORLANDI, 1996, p. 

79). Vemos aqui, na contemporaneidade, as heranças da constituição histórica da noção de 

autor. 

A segunda dimensão proposta por Maingueneau (Ibid., p. 30) é a de “autor-ator”, aquele 

que “[...] organizando sua existência em torno da atividade de produção de textos, deve gerir 

uma trajetória, uma carreira. Não é necessariamente uma profissão: alguém pode ser engenheiro 

e publicar paralelamente coletâneas de poesias”. 

Trata-se, assim, de uma função específica assumida em determinada condição, época ou 

lugar. Desse modo, a própria palavra autor, em diferentes conjunturas históricas 

concorre/confunde-se com escritor, intelectual, literato etc. Entretanto, a esse respeito, Chartier 

(1999, p. 32) chama atenção para a importância das distinções lexicais: 

 

Para que exista autor são necessários critérios, noções, conceitos particulares. O inglês 

evidencia esta noção e distingue o writter, aquele que escreveu alguma coisa, e o 

author, aquele cujo nome próprio dá identidade e autoridade ao texto. O que se pode 

encontrar no francês antigo, quando, em 1690, distingue-se os écrivains e os autheurs. 
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O escritor (écrivains) é aquele que escreveu um texto que permanece manuscrito, sem 

circulação; enquanto o autor (autheur) é também qualificado como aquele que 

publicou obras impressas.  

 

 

A diferenciação francesa remete-nos ao movimento assumido pelo texto quando 

conquista o espaço público como outra característica da autoria. Um movimento que reverbera 

sobre o sujeito, sua identidade e ajuda a constituir a autoridade do autor. Essa discussão está 

diretamente ligada a outro aspecto fundamental da autoria e da constituição do próprio autor: a 

publicização da obra. Para ser autor, é preciso mostrar-se, dar-se a ver, conforme aponta 

Foucault (1992) – o que se tornou tanto mais fácil quanto maior a disseminação da internet e 

das TDIC. 

No meio digital, o sentido de escrever amplia-se e leva consigo a ampliação do sentido 

da autoria assim como a potencialização das possibilidades de coautoria; seja pela diversidade 

semiótica ou pela amplitude da construção/disseminação dos textos em rede.  

 
Com a internet, qualquer pessoa pode fazer uma tela eletrônica, seja o conteúdo  em 

áudio, gráfico, textual, animado, vídeo ou a mistura entre eles. Isso tem impacto direto 

não apenas sobre a escrita, mas sobre o que é a escritura. Na mídia digital, [...] a 

escritura existe dentro de condições específicas de textualidade (SANTAELLA, 2007, 

p. 333).  

 

Nessas novas condições, a autoridade do autor também se modifica. Se, por um lado, o 

autor foi visto, em certo momento histórico, como aquele que estava sob o poder da autoridade 

(para ser punido ou para falar em seu nome); por outro, agora, para ser autor é preciso autorizar-

se a dizer, permitir-se aparecer por meio do texto circulado publicamente, mas também perder-

se dele e nele. Hoje, “[...] autorizar o texto a seguir um caminho outro, diferente e separado do 

curto caminho de quem o escreveu, permitir que ele se separe da pessoa que o produziu, parece 

ser condição essencial para o exercício da função autor” (MACHADO; GIANELLA, 2000, p. 

70).  

As possibilidades abertas pelas redes e pelo hipertexto colocam o autor ainda mais ‘à 

mercê’ dessa separação, perdendo o domínio sobre seu texto e sobre as alterações que possam 

ser feitas nele em decorrência das facilidades trazidas pelos recursos digitais. Por outro lado, as 

redes também permitem e facilitam construções em coautoria jamais pensadas alterando o 

próprio processo de construção, veiculação e reescrita com o outro. Entretanto, ainda que haja 

construção conjunta de um texto, a assunção da função-autor pelos sujeitos será sempre uma 

questão individual.   



110 

 

Tratando da dimensão “auctor”, Maingueneau (2010) aproxima autor e obra tomando-

os como correlatos. O autor está invariavelmente associado a uma obra e não a uma sequência 

de textos dispersos. Para tal proposição, Maingueneau busca aporte em Foucault, citando-o: 

 

A obra se revela, em todos os seus fragmentos, mesmo os mais minúsculos e os mais 

inessenciais, como a expressão do pensamento, ou da experiência, ou da imaginação, 

ou do inconsciente do autor, ou ainda das determinações históricas às quais ele estava 

preso (FOUCAULT, 1969 apud MAINGUENEAU, 2010, p. 31).    

 

Nessa dimensão, a noção de autor associa-se a sujeitos fundadores de discursividade – 

como, por exemplo, Freud e Marx. São valiosas aqui também as contribuições de Bakhtin 

(2000, p. 27), quando afirma que o autor “[...] vive seu objeto e vive a si mesmo no objeto. O 

trabalho de criação é vivido, mas trata-se de uma vivência que não é capaz de ver ou de 

apreender a si mesma a não ser no produto ou no objeto que está sendo criado ou para o qual 

tende”.  

Nessa direção, é possível pensar a autoria e seus efeitos por duas perspectivas, bem 

definidas por Gomes (2004, p. 21):  

 
De um lado, haveria a postulação de que o texto é uma “representação” de seu autor, 

que o teria construído como forma de materializar uma identidade que quer 

consolidar; de outro, o entendimento de que o autor é uma “invenção” do próprio 

texto. [...] a escrita de si é, ao mesmo tempo, constitutiva da identidade de seu autor e 

do texto, que se criam, simultaneamente, através dessa modalidade de “produção do 

eu”. 

 

Nesse sentido, as narrativas, como escritas de si, podem ser um caminho profícuo para 

a construção e o exercício da autoria – entendida como uma postura de assunção de uma 

posição-sujeito que pressupõe a existência de algumas condições, indispensáveis e 

complementares. Essa possibilidade encaminha-me à próxima ‘roda de conversas’ no átrio onde 

me encontro.  

 

 

3.1.2 Narrativa como escritura de si e condições de autoria  
 

 
“As histórias não se desprendem apenas do narrador, narrar é 

resistir. É pôr em ordem o existir...” 

João Guimarães Rosa (2013) 

 
“Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa 

importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou 

pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 

pessoa” – Riobaldo 
João Guimarães Rosa (1986)  
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 Estendendo mais um pouco as conversas teóricas, inicio este segundo ciclo de encontros 

e diálogos. Agora, debruço-me sobre conceitos de narrativa que serão discutidos em relação a 

duas perspectivas: escritura de si e condições inerentes à constituição da autoria: fruição, 

exposição e assunção do texto produzido (relação com a alteridade), responsabilidade pela 

produção e reconhecimento do sujeito (por si mesmo e pelo outro) na função-autor 

(RODRIGUES, 2011; 2012). 

 As narrativas são uma forma de contar, uma maneira de lembrar, um jeito de registrar 

as memórias, reviver as histórias e (re)significá-las. Narrar é nossa forma de registrar a vida, 

mas também de nos inscrevermos no mundo por uma escritura que pode ser constitutiva de 

subjetividades e identidades. Pelo narrado, recuperamos o vivido, o pensado, o imaginado, o 

sonhado, o não-dito; que, ao serem acessados pelo corpo da escrita, revivem e ganham 

outros/novos sentidos modificando também o sujeito que escreve. Assim,  

 

A escrita transforma a coisa vista e ouvida “em forças e em sangue”. Ela transforma-

se, no próprio escritor, num princípio de acção racional. Em contrapartida, porém, o 

escritor constitui a sua própria identidade mediante essa recolecção das coisas ditas. 

[...] É a própria alma que há que constituir naquilo que se escreve; todavia, tal como 

um homem traz no rosto a semelhança natural com seus antepassados, assim é bom 

que se possa aperceber naquilo que escreve a filiação dos pensamentos que ficaram 

gravados na sua alma. Pelo jogo das leituras escolhidas45 e da escrita assimiladora, 

deve tornar-se possível formar para si próprio uma identidade (FOUCAULT, 1992, p. 

143-144).  

 

A assertiva de Foucault lança luz sobre o papel da escrita como uma “prática de si” que 

extrapola os limites do pensamento sobre si mesmo e, ao alcançar o corpo físico do texto, 

reverbera sobre o sujeito (re)constituindo-o.  Nesse sentido, a narrativa escrita pode ser 

compreendida também como um exercício de razão na medida em que, pelo escrito, o sujeito 

recolhe, organiza a experiência e debruça-se sobre ela refletindo e assimilando-a assim como 

se preparando para o devir. Como refere Bruner (2001, p. 44), “[...] a habilidade da construção 

narrativa e da compreensão narrativa são cruciais para a construção de nossas vidas e para um 

‘lugar’ para nós no mundo possível que encontraremos”.     

Remetendo-se à antiguidade e à preponderância do narrar na história humana, Murray 

(2003, s/p46) destaca que “A narrativa é um dos nossos mecanismos cognitivos primários para 

a compreensão do mundo. É também um dos modos fundamentais pelos quais construímos 

comunidades”. Nesse sentido, a autora nos remete, de certa forma, às ideias de Bruner (1991, 

                                                             
45 Nesta passagem, Foucault refere-se a “leituras” valendo-se das considerações de Sêneca acerca das relações entre leitura e 

escrita. No caso desta tese, ampliei o sentido de “leituras” para além do significado restrito à decodificação de códigos 

linguísticos considerando também a leitura de mundo, proclamada por Paulo Freire, advinda das experiências do sujeito que 

constituem igualmente sua memória e sua narrativa escrita.  
46 Prefácio da autora à edição brasileira da obra. 
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1997, 2004) sobre o pensamento narrativo, já apresentado nesta narrativa-tese. Mas também 

corrobora as proposições de Barthes (2013, p. 19), segundo as quais a narrativa tem quase uma 

infinidade de formas, “[...] como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse 

suas narrativas”, ela “[...] está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade”. O sentido coletivo do 

narrar parece aí expresso, bem como a permanente relação indivíduo/coletivo que encerra o 

próprio ato da narração, como refere Bruner (2001, p. 44) ao postular que a “[...] importância 

da narrativa para a coesão de uma cultura é tão grande, muito provavelmente, quanto o é na 

construção da vida de um indivíduo”.  

Kearney (2012, p. 413) corrobora essas proposições ao explicitar: 

 

[...] todo processo histórico é reconhecido como tal na medida em que pode ser 

recontado. Uma história é feita de eventos, e o enredo (mythos) é a mediação entre os 

eventos e a história.  Mas a questão que mais precisamos ter em mente é que, desde a 

descoberta grega da vida humana (bios) como ação significativamente interpretada 

(praxis) até as mais recentes descrições da existência enquanto temporalidade 

narrativa, existe um perpétuo reconhecimento de que a existência seja inerentemente 

narrativa. A vida está prenhe de histórias.  

 

Tendo tamanha tradição e relevância, não é de estranhar que o termo ‘narrativa’ tenha 

também muitas interpretações e usos (dentro e fora do universo da pesquisa científica), como 

bem apontam Mateas e Sengers (1998, s/p): 

 
Como o termo é usado no discurso humanista, narrativa pode significar muitas coisas. 

Narrativa pode significar uma história bem tecida comunicada por uma voz autoral 

reconhecida para uma audiência. Narrativa pode significar a imposição interna de 

coerência pela qual uma pessoa atribui sentido a sua vida, ou a memória comum 

construída por um grupo e por meio da qual o grupo organiza a experiência do 

passado. No sentido mais amplo, a narrativa pode significar uma visão de mundo 

(como em uma narrativa "mestre"). E dentro de cada uma dessas distinções gerais, há 

ainda mais distinções. Assim, a narrativa é uma família de conceitos semelhantes, um 

termo de cobertura para um rico conjunto de ideias.47 

 

 Neste estudo, inspirada em autores como Delory-Momberger (2011); Souza (2011); 

Larrosa (2004, 2011a); Goodson (2007a, 2013); Abrahão (2004); Bruner (1991, 1997, 2001, 

2004) dentre outros,  privilegio o recorte de sentido que entende a narrativa como um modo de 

pensamento e como um recurso privilegiado de construção de si, com inegável capacidade de 

promover a reflexão, a crítica e a autoria. 

                                                             
47 Tradução livre do texto original: “As the term is used in humanistic discourse, narrative can mean many things. Narrative 
can mean a tightly woven story communicated by a strong authorial voice to an audience. Narrative can mean the internal 

imposition of coherence by which a person makes sense of her life, or the communally constructed group memory by means 

of which a group organizes past experience. In the broadest sense, narrative can mean an entire worldview (as in "master" 

narrative). And within each of these gross distinctions, there are yet more distinctions. Thus narrative is a Family resemblance 
concept, a cover term for a rich set of ideas” (MATEAS; SENGERS, 1998, s/p). 
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 Buscando os sentidos oriundos da etimologia de “narrar” e “contar”, Larrosa (2011a) 

permite que sejam feitas algumas associações importantes entre esses verbos e as concepções 

de autor e autoria tratadas anteriormente. Larrosa (op. cit., p. 68) aponta que o sentido de 

narrare aproxima-se de algo como “arrastar para frente” e “[...] deriva de ‘gnarus’ que é, ao 

mesmo tempo, ‘o que sabe’ e ‘o que viu’. E ‘o que viu’ é o que significa também a expressão 

grega ‘istor’ da qual vem ‘história’ e ‘historiador’”.  

 Interessa-me ressaltar dois pontos: a) a associação entre ver e saber que instaura no 

narrar a representação do que foi visto/vivido como sendo o que se sabe. Nesse sentido, a 

narração estaria intimamente associada a aspectos de aprendizagem e conhecimento – já que na 

narrativa estariam os saberes do sujeito que narra; b) a proximidade semântica entre o “arrastar 

para frente” e o “acrescentar, fazer crescer, aumentar” advindos do verbo latino aug – que está 

na gênese de ‘autoria’. Aquele que narra, ao fazê-lo, leva para frente aquilo que viu conforme 

a sua memória e os sentidos que atribuiu ao visto/vivido, assim como o autor, ao expor-se, faz 

crescer a própria memória e a coletiva, aumentando suas possibilidades, ‘arrastando-as para 

frente’. 

 Continuando o diálogo com Larrosa (2011a) em sua imersão etimológica, chego ao 

verbo contar, que vem de computare (calcular, em sentido literal) e deriva de putare, cujos 

sentidos remetem tanto a “ordenar numericamente” quanto a “conferir uma conta”. A partir 

desses sentidos, o autor depreende que contar uma história é “[...] ordenar os rastros que 

conservam o que se viu. [...] essa ordenação se concebe basicamente como cálculo, como 

prestar contas, como ‘conferir as contas’ daquilo que ocorreu. [...] Ao narrar-se, a pessoa diz o 

que conserva do que viu de si mesma” (Ibid., p. 68). Novamente, o sentido da narrativa humana 

pode ser associado ao sentido da autoria.  

Ao narrar-se, o sujeito coloca-se entre o eu do passado (uma memória de si) e o eu que 

recolhe essa memória, a (re)ordena e a narra no presente. Esse movimento e essas múltiplas 

posições-sujeito vivenciadas na narração e na escrita de si são enfatizados pela professora 

Magda Soares (2000 apud ABRAHÃO, 2004, p. 209) em seu memorial para professora titular 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): “Conto o passado – o passado de que foi 

contemporânea aquela que fui – conhecendo-lhe o futuro; portanto, na verdade, reconstruo-o 

em função desse futuro, que é meu presente”.   

Na autoria, a cisão do sujeito também se materializa no jogo da escritura e na relação 

do texto com seu autor na medida em que o sujeito da escrita está sempre a desaparecer 

(FOUCAULT, 1992) diante de um escrito que, ambiguamente, eterniza-o na função autor (e 

também como era e pensava no momento da escrita) e o supera na condição de indivíduo – já 
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que o texto escrito sobrevive ao momento de sua enunciação, como afirma Compagnon (1999). 

Em outras palavras: “Com o discurso escrito, a intenção do autor e a do seu texto cessam de 

coincidir. [...] o percurso do texto escapa ao horizonte finito vivido pelo seu autor. Aquilo que 

o texto diz importa mais do que aquilo que o autor quis dizer” (COMPAGNON, 1999, p. 83). 

Nesse sentido, a materialidade escrita da narrativa de si representa para o autor, ao acessá-la, 

um outro de si mesmo com quem ele pode ou não se identificar, mas que, igualmente, o 

constitui. Além disso, uma vez exposta também ao mundo e ao outro, esta materialidade escrita 

pode gerar sentidos múltiplos e diversos dos pretendidos pelo autor. Em diálogo com esses 

sentidos produzidos pelo/com o outro, o autor também se reconstitui, se reconfigura.  

 A esse respeito, Larrosa (2004, p. 12-13) aponta, em consonância com as ideias de 

Bruner sobre o pensamento narrativo, que “O ser humano é um ser que se interpreta e, para essa 

autointerpretação, utiliza fundamentalmente formas narrativas. [...] o sentido de quem somos, 

tanto para nós mesmos como para os outros, depende das histórias que contamos e que nos 

contamos”48.  

Essa proposição larrosiana dialoga com a definição de Chase (2011, p. 421), que aponta 

para a narrativa como:  

 
[...] uma forma distinta de discurso: a construção de significados por meio da 

modelagem ou ordenação da experiência, uma forma de entendimento da própria ação 

ou da ação do outro, de organização de eventos e objetos em um todo significativo, 

de conectar e ver as consequências das ações e eventos ao longo do tempo49. 

 

 

A autora remete-nos a dois elementos essenciais da narrativa: a experiência e sua 

organização em um todo significativo. No próximo capítulo, o conceito de experiência tem 

lugar de destaque e me debruço sobre ele para pensar o currículo narrativo e as TDIC na 

formação docente. Contudo, já neste ponto, é importante salientar a relação que se estabelece 

na narrativa entre a experiência e a organização do vivido como uma relação de aprendizagem 

e construção de saberes (qualquer que seja o contexto em que a narrativa seja produzida) – 

ainda que essa construção, em alguns casos, não seja intencional e/ou consciente. Ao ordenar 

suas experiências em um todo significativo, por meio da narrativa, o sujeito inaugura uma 

dinâmica de conhecimento e reconhecimento de si.  

                                                             
48 Tradução livre do texto original: “El ser humano es un ser que se interpreta y, para esa autointerpretación, utiliza 
fundamentalmente formas narrativas. [...] el sentido de quién somos, tanto para nosotros mismos como para los otros, depende 

de las historias que contamos y que nos contamos” (LARROSA, 2004, p. 12-13).  
49 Tradução livre do texto original: “[...] a distinct form of discourse: as meaning making through the shaping or ordering of 

experience, a way of understanding one´s own or other´s actions, of organizing events and objects into a meaningful whole, of 
connecting and seeing the consequences of actions and events over time” (CHASE, 2011, p. 421). 
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Ao fazê-lo tendo como foco seu próprio processo de aprendizagem, o sujeito coloca-se 

como parte ativa desse processo, conscientiza-se das experiências que teve, dos percalços e dos 

avanços que fez, dos caminhos que percorreu, de como os percorreu e com quem. Nesse sentido, 

autores como Dewey (2010), Vygotsky (1989) e Larrosa (2002) salientam, por diferentes 

enfoques, a importância do reconhecimento das ações do sujeito aprendente e de suas relações 

com o conhecimento e com o outro por meio da linguagem como essenciais ao processo de 

aprendizagem. Assim, promover situações didáticas em que as pessoas possam narrar esse 

processo é uma forma de reconhecê-las e às suas relações com o saber, materializando as 

proposições desses autores. 

Nesse movimento, uma das condições inerentes à autoria pode vir à tona: a escolha, o 

desejo, a fruição da escritura. Sendo mais do que uma escrita formalizada de conteúdos e 

ultrapassando a objetividade pura destinada a cumprir requisitos curriculares de avaliação, a 

escrita nas narrativas de aprendizagem carrega consigo a semente da fruição do escrever – que 

pode germinar, uma vez que o sujeito experimenta falar de si em relação ao conhecimento e 

pode escolher como apresentar as informações e experiências conforme o sentido que elas 

tenham para si.  

Como refere Colucci (2002), a autoria descende do desejo, ainda que o trabalho de 

escrita seja intelectual, sua principal fonte está no próprio sujeito, em sua disposição 

imaginativa, em seu saber acumulado, na singularidade de sua história. Numa tradição escolar 

em que os atos de escrita são fortemente normatizados, formatados, repletos de paradigmas 

textuais e de manifestações retóricas privilegiadas, esse sentido do escrever clama por ser 

recuperado.  

Afinal, é preciso lembrar que “Faz sentido escrever, se houver espaço para dizer não só 

o instituído” (SOUZA, 2003, p. 61), se houver espaço para a escrita-identidade, para a escrita-

dúvida, para a escrita-escolha. E desde essa escolha, o sujeito passa a experimentar a escritura 

como fruição da linguagem (BARTHES, 2004b). Mas também experimenta seu inferno. O 

inferno da escrita que nos leva a perder-nos de nós mesmos, que amedronta e assusta na medida 

em que o sujeito da escrita “[...] quanto mais caminha ao encontro de ‘si’, mais se deparará com 

o ‘não-eu’” (RIOLFI, 2011, p. 26).    

No caso das narrativas de aprendizagem, essa fruição (quase sempre parceira de seu 

inverso – o inferno da escrita) pode constituir-se pelo fato de que não se trata do escrever 

exclusivamente para o professor nem para responder perguntas sobre o conteúdo – o que tende 

a exigir mais do autor. Trata-se, antes, do escrever para conhecer e conhecer-se, mostrar-se (e 
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também, por vezes, esconder-se) pela narrativa de seu processo singular de construção de 

conhecimento comunicado/contado ao outro e ao mundo e então posto em diálogo com estes.   

Conforme refere Coracini (2010), escrever é tomar uma trilha sem saber até onde ela 

nos levará (daí o medo infernal de perder-se); é, antes de tudo, deixar fluir a linguagem. Nesse 

movimento, o texto sempre pode provocar reações naquele que o escreve, “[...] deslocando seu 

olhar sobre si, construindo para si uma identidade, (re)velando-lhe algo de si que desconhecia” 

(CORACINI, 2010, p. 37). Novamente estamos diante da ideia de um autor que produz o escrito 

e é produzido por ele. 

Por esse viés psicológico, Bruner (1997) aponta que as narrativas são uma representação 

que o sujeito faz da própria experiência histórica e social, do sentido que atribui à própria vida, 

de sua compreensão sobre como a realidade é construída. Cunha (1997, p. 187) também faz 

referência a esse aspecto lembrando que “[...] a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, 

antes, é a representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da 

própria realidade”.   

Essa concepção de narrativa é importante para pensarmos outra condição de constituição 

autoral: a exposição. Atribuímos sentidos ao mundo, a nós mesmos e à relação entre essas duas 

coisas. Pela escritura de si materializada na narrativa de aprendizagem essas significações 

ganham corpo, saem da esfera do pensamento e, com isso, ficam expostas ao olhar do outro e 

ao diálogo com este. Essa espécie de segunda voz corporificada pela escritura anuncia e também 

denuncia como o sujeito se vê, “[...] seus modos de existir e praticar a vida, suas maneiras de 

sentir, aprender e se relacionar” (CUNHA, 2007, p. 69). Essa irremediável exposição é condição 

para ser autor – o “dar-se a ver” foucaltiano fica aqui evidenciado. Mas dele também decorrem 

o receio e mesmo a fuga da autoria, uma vez que a exposição ao olhar do outro e seus 

desdobramentos gera, simultânea e antagonicamente,  

 
[...] o medo e a liberdade de dizer e desdizer, construir e desconstruir, conformar e 

confrontar, confundir e compreender, concordar e discordar pensamentos, ideias, 

concepções, verdades, posturas e todas as contradições/críticas/desdobramentos que 

surgem em consequência da escrita – quando socializada, publicada, compartilhada, 

enfim, lida. E como tudo isso desemboca no processo formativo de quem escreve e, 

quiçá, de quem lê (MOTA, 2007, p. 75).  

 

Nesse sentido, as narrativas configuram-se como importantes instrumentos para a 

compreensão de como o conhecimento é construído individualmente pelos sujeitos a partir da 

ou em relação à experiência coletiva vivenciada nas situações de formação. Assim, as 

narrativas têm o potencial de dar a conhecer parte da experiência subjetiva de aprender e por 

esse movimento podem também aproximar o sujeito que escreve da vivência autoral. 
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Do ponto de vista pedagógico, Almeida e Valente (2012, p. 78) postulam que as 

narrativas funcionam como uma “‘janela na mente’ de cada aluno” e possibilitam ao professor 

perceber a construção individual das perspectivas sobre si, sobre a educação, sobre o currículo 

e o contexto de aprendizagem. A isso, acrescento a ideia de que as narrativas de aprendizagem 

também podem se apresentar como lugares de constituição de autoria. 

A exposição reflexiva de seu processo de aprendizagem enquanto ele ainda está 

acontecendo, por meio da narrativa, possibilita ao sujeito condições subjetivas para a assunção 

do texto produzido e para o estabelecimento de uma relação dialética com o objeto do 

conhecimento, uma vez que esse sujeito conhece, escolhe os elementos narrados e estrutura a 

relação entre eles; por isso, pode mais facilmente perceber-se em sua contínua construção 

cognitiva.  

A par desse processo, caso a narrativa de aprendizagem seja socializada em situações 

de formação com possibilidade de reconstrução e reescrita, elementos decorrentes dos diálogos 

com o outro podem ser inseridos na história numa dinâmica capaz de gerar movimentos espirais 

de aprendizagem (VALENTE, 2005) e também de assunção autoral.  

Assumir a narrativa como sua e expô-la leva, por sua vez, a outra condição de autoria: 

a responsabilidade. Mais do que assumir a narrativa produzida, a autoria pressupõe que o autor 

se responsabilize pelos efeitos (positivos ou negativos) gerados por seu texto. Historicamente, 

como já vimos, a figura do autor nasceu vinculada à necessidade de responsabilização de um 

sujeito por textos transgressores (FOUCAULT, 1992). Nas narrativas de aprendizagem, não é 

a transgressão que mais interessa (apesar de ela também ser uma possibilidade). Importa o 

movimento subjetivo de assumir e responsabilizar-se, de um lado, pela narrativa produzida e 

socializada; de outro, pelo próprio processo de construção do conhecimento – quando o sujeito 

passa a narrar esse processo como uma construção sua (feita a partir de elementos coletivos, 

históricos, culturais, sociais e também individuais). 

Nesse sentido, a responsabilidade de autor em relação à narrativa pode induzir também 

o sujeito a pensar o objeto do conhecimento numa perspectiva mais dialética em que objetivo e 

subjetivo, individual e coletivo, o eu e o outro são elementos complementares e indissociáveis. 

Arroyo (2013, p. 23) aponta para a importância dessa complementaridade ao indagar: “[...] nos 

currículos de formação e de educação básica nos tem sido garantido o direito a conhecer a nossa 

própria história? [...] Que histórias e quantos aprendizados nessas histórias temos a nos 

contar?”. O olhar e o lugar da subjetividade devem estar garantidos na escola, no currículo, na 

formação humana em todos os níveis. Esse olhar/lugar constitui o sujeito em sua 

individualidade, mas em relação permanente com a alteridade e a coletividade.  
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Larrosa (2004, p. 19) apresenta elementos para percebermos essa relação, bem como o 

lugar da autoria num contexto discursivo: 

 

Cada um de nós já está imerso em estruturas narrativas preexistentes e que organizam 

de modo particular a experiência, que impõem um significado à experiência. Por isso, 

a história de nossas vidas depende do conjunto de histórias que temos ouvido e, em 

relação às quais, temos aprendido a construir a nossa. [...] a posição de autor, incluindo 

a de autor de si mesmo, é a de alguém que constrói textos em relação a outros textos. 

O que somos é, portanto, um fenômeno de intertextualidade50. 

 

O autor chama a atenção para as múltiplas vozes que se articulam e dialogam na 

composição de uma narrativa, marcando o lugar do outro, da cultura, da história e mesmo da 

ideologia nas construções discursivas. Assim, o narrador-autor estaria sempre atravessado por 

essas vozes e em diálogo permanente com elas.  

Larrosa (2011a) também propõe outra definição que pode ajudar a tecer a trama de 

sentidos que entrelaça narrativas e autoria, por isso recupero neste ponto a citação que alhures 

já figurou nesta narrativa-tese e segundo a qual nas construções narrativas “[...] cada um de 

nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o personagem principal” (Ibid., p. 48).  No cerne 

dessa colocação está posta uma outra relação entre subjetividade e alteridade, desta vez 

personificada nas três figuras que se articulam internamente na constituição subjetiva do sujeito 

que narra.  

Assim, cabe salientar a coexistência, também na narrativa de aprendizagem, de uma 

pluralidade de ‘eus’ – o que se coaduna à ideia já apresentada neste capítulo de que ser autor 

remete a uma função, atuação, a um lugar social. Como aponta Foucault (1992, p. 46), “[...] a 

função autor é, assim, característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento 

de alguns discursos no interior de uma sociedade”. E continua: “[...] todos os discursos que são 

providos da função autor comportam esta pluralidade de ‘eus’. [...] a função autor desempenha 

um papel de tal ordem que dá lugar à dispersão destes ‘eus’ simultâneos” (FOUCAULT, 1992, 

p. 55-56).   

Por essa perspectiva, é possível depreender que as narrativas de aprendizagem 

propiciam ao sujeito experimentar a função autor pelo exercício discursivo de dispersar-se no 

texto em diferentes ‘eus’: aquele que inicialmente não sabia, aquele que fez movimentos para 

aprender, o que teve dúvidas, o que recuou, o que avançou, o que construiu hipóteses, o que 

                                                             
50 Tradução livre do texto original: “Cada uno de nosotros se encuentra ya inmerso en estructuras narrativas que le preexisten 

y que organizan de un modo particular la experiencia, que imponen um significado a la experiencia. Por eso, la historia de 

nuestras vidas depende del conjunto de historias que ya hemos oído y, em relación a las cuales, hemos aprendido a construir la 
nuestra. [...] la posición de autor, incluso la del autor de sí mismo, es la de alguien que construye textos em relación a otros 

textos. Lo que somos es, por tanto, um fenómeno de intertextualidad” (LARROSA, 2004, p. 19).  
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perguntou, o que teve devaneios, o que aprendeu, o que ‘desaprendeu’, o que narra a experiência 

vivida, o que vivencia a experiência de narrar-se, o que dialoga com o outro e com o mundo e 

assim por diante. Nessa multiplicidade, o escritor se (re)inventa à medida que escreve, que narra 

sua trajetória responsabilizando-se pelo narrado. 

Retomando a proposição larrosiana de que na narrativa somos, ao mesmo tempo, 

autores, narradores e personagens, interessa-me agora voltar nossa atenção à figura do narrador, 

que instaura o lugar de quem narra dentro da história. Do ponto de vista literário, é “[...] a 

instância da narrativa que transmite um conhecimento, narrando-o. [...] O narrador faz parte da 

narrativa. Ele assume a função de um ator [...] trata-se de um sujeito com existência textual, 

‘ser de papel’” (ALVES, 2014, s/p). Ou seja, é um outro (personificação ou não do “autor-

responsável” proposto por Maingueneau) que, no texto, narra a história.  

Já o personagem principal é aquele que atua, participa, sofre e/ou gera as ações de um 

enredo narrativo.  

 

Termo derivado do latim persona que significa máscara, e do grego prosopon que 

significa rosto e é utilizado no teatro como o jogo entre o verdadeiro e o falso. [...] a 

personagem é sempre um ser que domina no hemisfério do imaginário, apresentado 

por um actor real que salienta e evidencia alguns aspectos visuais e auditivos da figura 

que pretende representar (MIGUEL, 2014, s/p).  

  

No caso da narrativa de aprendizagem, narrada em 1ª pessoa, esse personagem principal 

funde-se ao narrador e ao autor-responsável (uma vez que se trata de uma escrita sobre si 

mesmo). Assim, na intersecção desses três papéis, o aprendente que narra seu processo de 

aprendizagem vivencia a si no outro e o outro em si. Desse modo, o sujeito experimenta uma 

relação permanente com a alteridade – ela própria constitutiva de sua subjetividade numa 

relação dialética. 

A relação com o outro também é materializada pela exposição da narrativa aos olhares 

e à leitura de professores e colegas; ou seja, pela exposição/publicização do texto. O outro 

participa, assim, tanto pelo diálogo interior que o sujeito estabelece com suas diferentes 

posições-sujeito na narrativa e com o ‘leitor presumido’ durante o processo de escrita, quanto 

no momento em que a narrativa é compartilhada e recebe as contribuições do outro na forma 

de comentários, questionamntos etc. Essas intervenções (ou partes delas) podem ser 

incorporadas pelo autor quando da reelaboração/reescrita da narrativa. Da mesma maneira, a 

leitura da narrativa do outro pode trazer elementos e novas ideias (ou mesmo insights) para a 

própria narrativa do sujeito em sua função-autor. Nessa relação com a alteridade está outra 

condição de autoria potencializada pela produção de narrativas de aprendizagem, cuja escritura 
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“[...] significa, ao mesmo tempo, um movimento para fora (ex-scripta) – de si para o outro – e 

um movimento para dentro (in-scripta) – do outro para si, do outro em si” (CORACINI, 2010, 

p. 24).   

 De certa maneira decorrente das demais condições de autoria, o reconhecimento fecha 

o ciclo da construção autoral e promove seu reinício, conforme ilustra a Figura 12:  

 

 
                                 

Figura 12: Ciclo Condições de Autoria 

Fonte: Autoria própria 

  

Fruição, exposição, responsabilidade pelo escrito e relação com a alteridade por meio 

do texto produzido geram o reconhecimento do sujeito como autor por aqueles que o leem, o 

que, por sua vez, leva o sujeito-autor a reconhecer a condição autoral em si.  

Ricoeur (2006) recupera historicamente o percurso do termo reconhecimento e, dentre 

outros aspectos, associa-o à construção da identidade do sujeito como uma aposta de 

reconhecimento de si desse sujeito, mas que também se constrói em “[...] situações de 

interlocução nas quais a reflexividade se associa à alteridade [...]” (p. 111) – o que nos permite 

pensar o sujeito sempre situado e em relação. Assim, a ideia do reconhecimento teria 

vinculação com a de identidade e sua relação com a alteridade. Trata-se, portanto, de duas 

instâncias gerais: “reconhecer-se” e “ser reconhecido” – dinâmica que o autor chama de 

“percurso”: 

 
[...] a saber, a passagem do reconhecimento-identificação, no qual o sujeito de 

pensamento pretende efetivamente o domínio do sentido; para o reconhecimento 

mútuo, em que o sujeito se coloca sob a tutela de uma relação de reciprocidade, 

passando pelo reconhecimento de si na variedade das capacidades que modulam seu 

poder de agir (RICOEUR, 2006, p. 260).  

 

Propondo refletir sobre o verbo “reconhecer” desde seu uso na voz passiva (eu sou 

reconhecido) em lugar da voz ativa (eu reconheço), Ricoeur (op. cit.) abre a possibilidade de 
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também pensarmos o reconhecimento do autor nessas duas instâncias – para reconhecer-se, o 

autor solicita ser reconhecido e, para tanto, deixa marcas de si no texto que produz e depois 

entrega à esfera coletiva tornando-o e tornando-se público. Ricoeur (2006, p.17) refere ainda 

que a ideia de “[...] marca por meio da qual se reconhece [algo ou alguém e a ideia de] fazer-se 

reconhecer, provar quem se é por meio de indicações certas” têm papel importante no percurso 

do reconhecimento – o que também pode ser associado às construções teóricas acerca da autoria 

e suas possibilidades na narrativa de aprendizagem.  

Cabe destacar ainda mais um elemento que alicerça essas associações. Para Ricoeur (op. 

cit., p.114-115):  

 

Aprender a narrar-se é também aprender a narrar a si mesmo de outro modo. Com 

essa expressão, ‘de outro modo’, uma problemática inteira é colocada em movimento, 

a da identidade pessoal associada ao poder narrar e narrar-se. [...] Sob a forma 

reflexiva do “narrar-se”, a identidade pessoal se projeta como identidade narrativa.    

 

Ainda que não seja o foco deste estudo, parece-me que a questão da identidade narrativa 

e sua “[...] dupla vertente, pública e privada [...]” (Ibid., p.117) corroboram a proposição do 

reconhecimento como condição de autoria e evidenciam a narrativa de aprendizagem, enquanto 

escrita de si situada em contexto, como um caminho rico para a constituição autoral do sujeito.   

 Em Maingueneau (2010, p. 31) também é encontrada a ideia de reconhecimento como 

aspecto essencial à autoria: “[...] será ‘auctor’ efetivo, fonte de ‘autoridade’, apenas se terceiros 

falam dele, contribuem para modelar uma ‘imagem de autor’ dele”. Uma vez que se reconhece 

na função-autor e se sente também reconhecido como tal, o sujeito pode vivenciar duas 

situações: afastar-se dessa posição-sujeito por não se sentir confortável nela por diferentes 

razões ou descobrir-se nos encantos e mesmo nas agruras de ser autor e encontrar fruição no 

ato de escrever (o que reinicia o ciclo da autoria).  

Estudos com diferentes abordagens na formação docente (ECKHERT-HOFF, 2008; 

ECKERT-HOFF; CORACINI, 2010; SOUZA, 2011; ABRAHÃO, 2004; GALVÃO, 2005; 

PINEAU, 2006; NÓVOA, 2013; JOSSO, 2007; PASSEGGI, 2011 dentre outros) utilizando as 

narrativas escritas e outros gêneros autobiográficos indicam que a segunda situação pode ser a 

mais comum. Tal percepção corrobora a proposição de que “[...] uma vez que o sujeito se 

e(in)screve, não se segura as fagulhas que explodem no dizer” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 138).  

Assim, a escritura de si pelas narrativas de aprendizagem na formação docente pode ser 

um lugar de acolhimento e reconhecimento do sujeito ao mesmo tempo em que pode promover 

o ciclo da autoria, levando os sujeitos-professores a assumirem a função-autor – o que também 

teria efeitos diretos na prática docente.  
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Tendo explorado alguns elementos basilares dessa relação entre narrativas e autoria, 

volto-me aos últimos diálogos teóricos deste capítulo, nos quais reflito sobre efeitos possíveis 

advindos dos dois adjetivos agregados à narrativa neste estudo: ‘digital’ e ‘aprendizagem’.  

 

3.2 A narrativa digital de aprendizagem: percorrendo conceitos, temporalidades e 

aprenderes 

 
“RECORDAR: Del latín re-cordis, 

Volver a passar por el corazón”. 

Eduardo Galeano (2013) 
 

 

Neste tópico, apresento minhas últimas conversas nestas paragens encontrando-me 

inicialmente com Eduardo Galeano e Paul Ricoeur. O primeiro leva-me a pensar que narrar é 

sempre, de alguma maneira, recordar. E que isso passa necessariamente pela emoção, pelo 

sentido (pelo coração). Nessa (re)passagem, o vivido pode ganhar outros significados e, 

conforme argumenta Bonilla (2002, p. 128): 

 

É essa (re)significação do passado, acontecida sempre no presente que traz em seu 

bojo a força da mudança, seja ela cognitiva ou social. Como a escrita nos oferece – 

quer na condição de autor, quer na condição de leitor – as condições de pensar, voltar, 

analisar, refletir, estabelecer relações entre enunciados, dá-nos a possibilidade de 

organizarmos nossos conhecimentos de maneiras diferentes daquelas já postas, de 

olharmos para os fenômenos sob novos enfoques, fazendo uso de um tempo de 

reflexão mais alongado de forma a compreender os fenômenos em sua complexidade.  

 

Ricoeur (1994, p. 218), por sua vez, reflete: “O significado da existência humana não é 

apenas o poder de mudar ou dominar o mundo, mas também a habilidade de ser relembrado e 

recuperado no discurso narrativo”. Ao associar a narração ao próprio sentido da existência, 

Ricoeur invoca o poder do ato narrativo na vida humana.  Para tanto, o autor nos remete à 

epopeia grega, à tragédia e à teoria aristotélica da ação para evidenciar a “[...] prioridade 

reconhecida ao ‘eu posso falar’, ‘eu posso dizer’ [...]” (RICOEUR, 2006, p. 83) e afirma que 

aprender a “narrar-se” pode ser visto como o benefício de uma apropriação crítica construída a 

partir desse “poder falar”.  

Corroborando essas ideias, Hallman (2011) salienta que as construções de sentidos de 

cada indivíduo representam, por si só, um processo autoral, mas defende (e neste ponto 

aproxima-se de Ricoeur) a importância de tornar públicas essas construções por meio da 

linguagem afirmando que “[...] é quando o sujeito tenta externalizar seus sentidos, utilizando a 

linguagem como forma de enunciação do pensamento, que este ciclo dialético realmente se 

constitui” (p. 127).   
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 No contexto contemporâneo, o narrar-se vem ganhando novos contornos desenhados 

pela efervescência e ubiquidade das TDIC. Ainda que continue passando pelo coração, 

propiciando a (re)significação do vivido e configurando-se como um espaço de construção 

subjetiva e intersubjetiva, a narrativa cada vez mais transforma e é transformada por essas 

tecnologias, a exemplo, por um lado, dos jogos digitais contemporâneos, convertidos em 

‘histórias jogáveis e abertas’ porque alicerçados sobre narrativas; e, por outro, da multiplicidade 

de formas pelas quais é possível construir narrativas com recursos digitais e torná-las públicas 

também por esses recursos. Outra possibilidade que se amplia em função da digitalidade é a 

construção de narrativas em coautoria e em redes. Além das construções colaborativas, as TDIC 

ainda facilitam  consideravelmente o trabalho de revisão e alteração permanente dos elementos 

da história num movimento de ‘fazer/refazer’ que pode trazer contribuições aos processos de 

ensino e aprendizagem mediados pelas tecnologias. 

Nesse cenário, Vieira Pinto (2005) nos ajuda a refletir sobre o papel da ‘tecnologia’ ao 

nos convidar a pensar sobre os quatro principais sentidos do termo: 1) como “logos da técnica” 

– o estudo, a ciência, a discussão da técnica; 2) como a técnica em si; 3) como conjunto de todas 

as técnicas de que dispõe uma sociedade; 4) como a ideologização da técnica.  

Fischer (2007, p. 292) nos lembra que: 

 

[...] falar em techné reafirma historicamente o gesto humano de criar ferramentas e 

instrumentos aos quais recorremos para [...] ultrapassar limites; talvez no limite, se 

trate do desejo de enfrentar a grande força contra a qual desde sempre lutamos: a 

morte, a finitude humana. 
   

A perspectiva proposta por Fischer aproxima-se da segunda e talvez da terceira acepções 

apresentadas por Vieira Pinto, mas acrescenta um dado que parece relevante para pensarmos a 

relação TDIC/narrativas: a superação (ainda que parcial) da finitude. Assim como as 

tecnologias, a narrativa, como escritura de si, carrega em seu bojo certo desejo de perpetuação. 

Nazar (2006) corrobora essa ideia apontando que a função mais nobre das palavras é ser corpo 

(escrita), dar consistência aos pensamentos e torná-los eternos quando se silencia com a morte. 

“Escrever é como não haver morrido”, concorda Skliar (2016, p. 18). 

No contexto contemporâneo, a mediação das TDIC também parece estar promovendo a 

“[...] ‘radicalização do uso da escrita’ e nossa sociedade parece tornar-se textualizada’, isto é, 

passar para o plano da escrita” (MARCUSCHI, 2010, p. 17) – como vemos nas redes sociais, 

blogs, grupos virtuais de discussão, grupos de mensagens via celular, comunidades virtuais de 

aprendizagem etc. numa tentativa (ainda que inconsciente) de ser lembrado, recuperado (como 

aponta Ricoeur, 1994) em sua existência virtual discursivo-narrativa.   
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Cabe enfatizar ainda que a constituição da tecnologia (em todos os seus significados) e 

da técnica são processos humanos que implicam na ação motora, imaginativa e reflexiva do ser 

humano (LIMA JUNIOR, 2005), assim como a escritura – o que fortalece as possibilidades de 

inter-relação entre tecnologia e narrativa, inserindo-nos na questão das narrativas digitais. “[...] 

Produzida[s] por meio das TDIC e numa textualidade eletrônica que é multimidiática, [nelas] o 

sujeito pode lançar mão de uma diversidade ainda maior de recursos para se expressar” 

(RODRIGUES; GONÇALVES, 2014, p. 216). 

Nessa direção, Murray (2003) argumenta que as tecnologias digitais prometem 

remodelar a expressão narrativa dando continuidade ao trabalho dos contadores de histórias 

mais antigos, mas dentro de outro arcabouço e de uma variedade de novas formas de contar 

histórias. Assim, considerando que a narrativa pode realizar-se em suportes expressivos 

variados e não se concretiza somente no plano estético-literário, mas também em contextos 

funcionais de comunicação (COSTA, 2009), as narrativas digitais, tendo os suportes mais 

diversos, são terrenos férteis por sua textualidade eletrônica multimidiática e  

 

[...] semioticamente híbrica, englobando o texto escrito, a exploração de suas 

possibilidades gráficas, as distintas mídias imagéticas (gráficas, fotográficas e 

videográficas) e o som. [...] Aí está um dos poderes mais significativos da escrita na 

nova mídia: reunir o texto com a imagem, assim como com outras mídias 

(SANTAELLA, 2007, p. 335).  

 

  

Além disso, há que se considerar que, com as TDIC, a história do texto escrito recomeça 

e altera-se também sua vocação para a conservação e a fixidez (MACHADO, 2000). Trata-se, 

agora, “[...] de sua absorção na hipermídia e sua consequente transmutação de sólido em 

líquido, de fixo em escorregadio, instável, volátil” (SANTAELLA, 2007, p. 293). Nesse 

cenário, Chartier (1999) refere que a obra também não será mais a mesma. Uma vez inscrita 

em formas distintas, carregará também outros significados. Da mesma maneira, “[...] talvez os 

autores da era multimídia [...] sejam governados pela pluralidade das formas de apresentação 

do texto permitida pelo suporte eletrônico” (CHARTIER, 1999, p. 72).  

Tendo em perspectiva todo esse contexto, volto-me às conversas teóricas sobre a 

narrativa digital (digital storytelling51), cujos sentidos e conceitos passo a apresentar apoiando-

me inicialmente em Clarke e Adam (2012, p. 159), quando referem que “[...] o termo ‘digital 

                                                             
51 A narrativa digital vem sendo utilizada e estudada com diversas nomenclaturas e diferentes abordagens (não necessariamente 

educacionais): digital storytelling (ROBIN, 2008; ROBY, 2010; CLARKE; ADAM, 2012; ROBIN; McNEIL, 2012), narrativa 

multimídia (PAIVA, 2007; VASCONCELOS; MAGALHÃES, 2010; REDONDO, 2010; ARAÚJO, 2010), digital stories 

(CHRISTIANSEN, 2011; XIN, 2014), digital narratives (LOVELL; BAKER, 2009; FENTY; ANDERSON, 2016). Nesta 

narrativa-tese optei pela utilização dos termos “narrativa digital” e “digital storytelling” por serem os mais frequentemente 
utilizados em estudos de viés educacional e pelas principais referências teóricas desta pesquisa.  
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storytelling’ em educação relaciona-se com a aplicação de recursos multimídia em ambientes 

de aprendizagem para a produção de narrativas multimídia pelos estudantes52”. Os autores 

detalham:  

[...] a narrativa digital abrange todas as formas e processos narrativos produzidos e 

compartilhados digitalmente, incluindo narrativa, histórias somente com imagem, 

rádio histórias para internet e podcasting, e narrativa multimídia integrando imagem, 

som e talvez texto53 (CLARKE; ADAM, 2012, p. 160). 

  

Essa multiplicidade de recursos e de integração de mídias possível nas narrativas digitais 

permite, conforme Carvalho (2008), uma relação mais individualizada com esses recursos, 

quando utilizados para contar a história, e possibilita aos sujeitos “[...] maior fidelidade às 

intenções comunicativas pretendidas” (p. 52). A isso, acrescento que a narrativa digital 

possibilita a articulação, na história narrada, de diferentes contextos por meio da utilização de 

recursos hipermidiáticos e potencializa: 

  
[...] a criação de novos padrões de integração de mídias (hibridização), de 

representação de fatos reais ou imaginários, encadeados logicamente (antes/depois), 

articulando objetividade e subjetividade por meio de palavras, imagens, sons, vídeos 

compartilhados pela web (VALENTE; ALMEIDA, 2014, p. 37). 

 

Considerando as especificidades das narrativas digitais, Xu, Park e Baek (2011) referem 

que devido ao seu potencial para dar suporte aos resultados da aprendizagem, essas narrativas 

começaram a ser utilizadas em diversos contextos. Além disso, os autores descrevem três 

elementos principais desse tipo de histórias, conforme explicita o Quadro 8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Tradução livre do texto original: “[…] the term ‘digital storytelling’ in education settings relates to the application of 

multimedia resources within learning environments for the production by students of multimedia narratives” (CLARKE; 

ADAM, 2012, p. 159). 
53 Tradução livre do texto original: “[…] the digital storytelling encompasses all narrative forms and processes produced and 

shared digitally, including narrative, image-only stories, internet radio stories and podcasting, and multimedia narrative 
integrating image, sound and perhaps text” (CLARKE; ADAM, 2012, p. 160).  
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Quadro 8: Principais Elementos das Narrativas Digitais  

Elemento Característica 

Flexibilidade As histórias podem proceder de uma forma não-linear, permitindo ao 

contador de histórias e ao leitor uma ampla gama de opções de 

comunicação. 

Universalidade Refere-se à habilidade de um grande número de pessoas para utilizar a 

narração digital como resultado da difusão rápida e generalizada das 

tecnologias de gravação que se tornaram disponíveis na primeira década 

do século XXI. 

Interatividade54 Diz respeito à formação de comunidades que descrevem o processo pelo 

qual as histórias digitais podem ser criadas com as tecnologias 

disponíveis, muitas vezes por meio da troca de material e de informação 

– o que facilita a co-construção do conhecimento entre os vários membros 

de uma comunidade de aprendizagem. 
     Fonte: Autoria própria. Adaptado de Xu; Park; Baek (2011). 

 

Pelos três elementos destacados no Quadro 8 fica evidente que os efeitos da digitalidade 

no contar histórias não são meramente instrumentais ou relativos à simples alteração de suporte 

textual – do analógico para o digital. As tecnologias agregam ao narrar componentes que 

passam a ser constitutivos do próprio processo de construção da narrativa, de como ela pode 

ser idealizada, materializada e disseminada por seus autores. Assim, as narrativas digitais: 

 

[...] provocam transformações nas estruturas de representação do pensamento, 

potencializam a interação, a participação e a colaboração, interferem nos sistemas de 

interpretação e negociação. As narrativas digitais propiciam aos autores expandir a 

imaginação, a criatividade, o sentido estético e a imersão nas histórias contadas de 

modo distinto do que seria feito em uma narrativa linear, verbalizada pela oralidade, 

escrita tradicional ou sequência de imagens (ALMEIDA, 2017, s/p). 

 

Na área de design, Paul (2007) também busca identificar os elementos constituintes das 

narrativas digitais e apresenta-os como sendo: mídia, ação, relacionamento, contexto e 

comunicação. Esses elementos agregam aspectos relativos: aos suportes da narrativa (mídia); 

ao movimento do conteúdo narrado e à atitude do usuário/leitor em relação a esse conteúdo 

(ação); ao tipo de relação – aberta ou fechada – entre usuário e conteúdo (relacionamento); aos 

conteúdos adicionais inseridos por meio dos recursos hipermidiáticos (contexto); e à capacidade 

de conexão com os outros por meio do conteúdo digital (comunicação).  

 Os componentes propostos por Paul (2007) também indicam alterações promovidas 

pelo uso de recursos tecnológicos e alguns desses elementos alinham-se aos apresentados no 

Quadro 8, a exemplo de “ação” e “relacionamento”, que podem associar-se à “flexibilidade”, 

assim como “comunicação” e “interatividade” estão diretamente ligadas entre si. Valente e 

                                                             
54 O uso de termo “interatividade” deve-se à tradução literal do termo utilizado pelos autores: “interactivity”. No entanto, o 
sentido atribuído pelos autores ao termo aproxima-se daquele associado à palavra “interação”, em língua portuguesa. 
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Almeida (2014) consideram que os elementos descritos por Paul (op. cit.) também são 

compatíveis com as elaborações teóricas de Kearney (2012) acerca da narrativa – as quais já 

foram abordadas no Capítulo 1 deste estudo.   

Robin (2008), por sua vez, trata as narrativas digitais como ferramentas poderosas para 

engajar professores e estudantes nos processos de ensino e aprendizagem. Além disso, o autor 

afirma que as narrativas digitais vêm ajudando professores a superar obstáculos na utilização 

produtiva das tecnologias em suas salas de aula e destaca três tipos de narrativas digitais:  

 
Narrativas pessoais: talvez o tipo mais popular de história digital é a que o autor conta 

suas experiências pessoais. Essas histórias podem girar em torno de eventos 

significativos da vida e podem ter cargas emocionais e significados pessoais tanto 

para o autor quanto para o espectador. [...] 

Histórias que informam ou instruem: este tipo de história digital é principalmente 

usado para transmitir conteúdos de instrução em diferentes áreas. Professores podem 

usar esse tipo de narrativa digital para apresentar informações aos alunos sobre 

assuntos que vão desde a matemática e a ciência, à arte, tecnologia e educação médica. 

[...] 

Histórias que examinam eventos históricos: um tipo diferente de história pode ser 

criado usando a mídia digital para narrar acontecimentos da história. No ambiente de 

sala de aula, os alunos podem usar fotografias históricas, manchetes de jornais, 

discursos e outros materiais disponíveis para elaborar uma história que acrescente 

profundidade e significado a eventos do passado. [...]55 (ROBIN, 2008, p. 224-225). 

 

À exceção do segundo tipo descrito por Robin (que parece mais associado a materiais 

pré-construídos a que o professor tem acesso), os demais guardam uma semelhança importante 

com o que estou denominando de NDA neste estudo: a possibilidade de autoria. Em outras 

palavras, trata-se de uma narrativa concebida, estruturada e produzida/escrita pelo sujeito que 

narra seu processo de aprendizagem e na qual esse sujeito-narrador é também personagem e 

autor. Ainda que possa sofrer alterações decorrentes da negociação de sentidos advinda do 

diálogo com o outro (no momento da produção e/ou em situações de compartilhamento de 

versões parciais da narrativa), o autor só incorporará à sua história (assumindo a 

responsabilidade pelo que produziu) aquilo que lhe parecer significativo ao seu processo de 

aprendizagem e construção cognitiva.  Esse aspecto amplia o lugar e a importância da narrativa 

digital na formação do sujeito, na reflexividade de seu processo formativo e na assunção da 

função-autor. Além disso, do ponto de vista da utilização das TDIC, a produção de narrativas 

                                                             
55 Tradução livre do texto original: “Personal narratives: Perhaps the most popular type of digital story is one which the author 

tells os personal experiences. These stories can revolve around significant events in life and can be emotionally charged and 

personally meaningful to both the author and the viewer. [...]  

Stories that inform or instruct: This type of digital story is used primarily to convey instructional material in many different 
content areas. Teachers can use this type of digital story to present information to their students on subjects ranging math and 

Science, to art, technology, and medical education. [...]  

Stories that examine historical events: A different type of story can be created by using digital media to recount events from 

history. In a classroom environment, students might use historical photographs, newspaper headlines, speeches, and other 
available materials to craft a story that adds depth and meaning to events from the past [...]” (ROBIN, 2008, p. 224-225). 
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digitais demanda do autor fluência tecnológica e o desenvolvimento de letramentos múltiplos56 

(ALMEIDA; VALENTE, 2012).  

Assim, recupero o conceito que desenvolvi neste estudo (já apresentado na Introdução 

desta narrativa-tese): Narrativas digitais de aprendizagem são aquelas narrativas cujo enfoque 

temático centra-se no processo formativo dos sujeitos narradores (ainda que tenha diferentes 

recortes contextuais e temporais), são construídas com uso de tecnologias digitais de 

informação e comunicação, utilizam recursos multimodais de linguagem em sua constituição e 

se apresentam por meio de suportes multi ou hipermidiáticos. 

Entendo que esse narrar carregado de sentidos, imagens, signos, movimentos e sons – 

que traz, além do discurso escrito de seu autor, outros elementos (típicos da linguagem das 

TDIC) capazes de colocá-lo no mundo e ajudá-lo a contar suas histórias – contribui para a 

abertura do sujeito “ao mundo e aos outros” num gesto pelo qual se abre “[...] à relação dialógica 

em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente 

movimento da História” (FREIRE, 1996, p. 136).  

Nesse sentido, as NDA também são escritas de si que oportunizam, conforme Almeida 

e Valente (2012, p. 62), “[...] a tomada de consciência sobre a própria aprendizagem e 

transformação, segundo a natureza das experiências, a abertura das pessoas ao registro metódico 

de descrever suas histórias de vida [...] e sua reflexão para dar sentido à sua experiência e 

contexto”. Assim, ao narrarem os seus percursos, os sujeitos desempenham, simultaneamente, 

o papel de atores e de investigadores de suas próprias vidas. Dessa forma, a memória, a 

constituição do sujeito, sua autoria e sua vivência como aprendiz se presentificam em um 

elemento novo na escola, na universidade, nos diferentes espaços de formação: a narrativa 

digital de aprendizagem, que confere à comunicação humana outros formatos e possibilidades; 

além de projetar o sujeito, pelo seu narrar, no espaço coletivo de construção de conhecimentos.   

Diferentemente de outros gêneros biográficos e autobiográficos, como o memorial, a 

história oral, a história de vida etc., a narrativa digital de aprendizagem coloca em movimento, 

por um lado, a relação direta do sujeito com os recursos tecnológicos para contar uma trajetória; 

e por outro, solicita uma memória mais recente, entrecortada, claro, pela memória do que somos 

e pelas experiências anteriores em permanente diálogo com o outro e com o mundo. Essa 

narração ‘quase em ato’, muito próxima temporalmente do momento vivido, narrado e 

                                                             
56 A questão dos letramentos não é meu foco neste estudo. Entretanto, a título de complementação, registro, a partir de Almeida 

(2017, s/p.), que esses letramentos “[...] incorporam o domínio e uso das mídias e TDIC com significado social em múltiplos 

contextos e culturas. Isso engloba os letramentos: visual, informacional (busca, seleção e compreensão de informações), 

hipermídia (navegação na internet, uso e criação de hiperlinks) e multimodal (compreensão e expressão por meio de múltiplas 
linguagens - visual, gestual, sonora, fílmica...)”.  
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compartilhado é que pode alterar o próprio processo de aprendizagem do sujeito – incentivando 

movimentos de reflexão e depuração do conhecimento. Assim, a narrativa digital de 

aprendizagem estaria prenhe de uma tomada de consciência, pelo sujeito-autor, sobre o próprio 

conhecimento, o processo individual de aprendizagem e as transformações daí decorrentes e 

cujos efeitos já poderiam ser sentidos durante o processo narrativo/formativo dando-lhe novos 

rumos.   

Sendo produzida ainda durante o percurso de aprendizagem e não somente depois de 

sua conclusão, a narrativa digital de que estou tratando pode contribuir para o processo 

emancipatório do sujeito na medida em que permite a percepção mais clara de seu lugar na 

cultura (pelo diálogo com o outro e com o contexto) – conforme refere Bruner (1998; 2001) – 

e das temporalidades da vida e do aprender, conforme já apontei a partir de Bianchetti e Thiesen 

(2014).   

Ricoeur (1994) postula o caráter narrativo de nossa identidade no tempo afirmando que 

nossa existência não pode ser separada do modo como nos damos conta de nós mesmos e é 

contando nossas próprias histórias que conferimos a nós mesmos uma identidade. Todo esse 

movimento é atravessado pela temporalidade:  

 
O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal. [...] o 

tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo: 

em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da 

experiência temporal. [...] É inegável que a tese apresenta um caráter circular. [...] o 

círculo entre narratividade e temporalidade não é um círculo vicioso, mas um círculo 

saudável, cujas duas metades se reforçam mutuamente (RICOEUR, 1994, p. 15-16).   

 

Assim, a narrativa digital de aprendizagem coloca em ação e articula o caráter temporal 

da própria existência humana (pessoal e social). Nesse tipo de narrativa, as lembranças e 

reflexões podem ser apresentadas conforme a temporalidade da experiência subjetiva da 

aprendizagem (não necessariamente pelo tempo cronológico), e nesse processo os sujeitos 

vivenciam o caráter tridimensional do tempo narrativo, em que passado, presente e futuro se 

imbricam (RICOEUR, 1994). Nesse sentido, as NDA também propiciam ao sujeito a percepção 

e compreensão mais clara de sua própria “espiral de aprendizagem”, conforme propõe Valente 

(2005).   

O uso das tecnologias digitais e de recursos multissemióticos para a construção das 

NDA favorece a percepção desse tempo tridimensional, uma vez que as mídias digitais facilitam 

a coexistência de presente, passado e futuro materializados por meio de imagens, sons, 

animações, vídeos e hiperlinks associados ao texto escrito. Assim, a “diacronicidade narrativa” 

proposta por Bruner (1991) ganha novos contornos e potencializa a percepção de que o “[...] 
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tempo envolvido [na narrativa], como notou Paul Ricoeur, é o ‘tempo humano’ e não o tempo 

abstrato ou o tempo do ‘relógio’” (BRUNER, 1991, p. 6). Pelo uso dos recursos tecnológicos 

nas NDA, a dualidade entre tempo cronológico e tempo fenomenológico, entre chronos e kairós 

se evidencia promovendo (através de links e outros recursos hipermidiáticos) a percepção de 

que “O presente é a abertura de um horizonte temporal. Por isso, o passado e o futuro ainda que 

nossos só são significativos desde o horizonte aberto no presente57” (LARROSA, 2004, p. 15).  

Nesse sentido, o caráter temporal da experiência humana de aprender articula-se pela 

narrativa e as TDIC contribuem para a percepção dessa articulação assim como para a 

“composicionalidade hermenêutica” (também proposta por Bruner, 1991) na medida em que 

permitem uma maior porosidade entre os sentidos atribuídos à narrativa e negociados entre 

autor e leitor. Essa porosidade decorre especialmente das múltiplas possibilidades de 

aproximação e diálogo abertas pelas tecnologias na narrativa digital e fortalece a compreensão 

de que “[...] nenhuma história possui uma única interpretação exclusiva. Seus significados são, 

a princípio, múltiplos” (BRUNER, 2001, p. 132).  

Assim, por suas características, as TDIC contribuem para promover o que Bruner (2001, 

p. 45) propõe:  

[...] para que a narrativa se transforme em um instrumento da mente no lugar da 

produção de significado, é preciso trabalho de nossa parte – precisamos lê-la, produzi-

la, analisá-la, entender seus mecanismos, sentir seus usos, discuti-la. Trata-se de 

questões bem melhor entendidas hoje do que há uma geração atrás.     

 

A midiatização da narrativa pode contribuir para esse trabalho humano maximizando os 

efeitos reflexivos e de tomada de consciência já próprios das narrativas tradicionais. O caráter 

digital das NDA pode, ainda, auxiliar a construção de novas formas de aprender (e de ensinar, 

no caso de professores em formação) e contribuir para a compreensão das possibilidades 

educacionais trazidas pelas mídias digitais bem como para a utilização mais significativa das 

TDIC em sala de aula. Pode também auxiliar a construção de contextos formativos em rede nos 

quais a colaboração, a coautoria e a co-aprendizagem sejam incentivadas pela negociação de 

sentidos entre os sujeitos envolvidos e pela ressignificação dos conhecimentos e dos conteúdos 

curriculares desde a experiência contextualizada desses sujeitos inseridos na cultura e em 

diálogo com o outro e o mundo. Ou seja, as NDA podem contribuir para que os sujeitos 

percebam as possibilidades de construção de um conhecimento ‘encarnado’ – pelo qual 

dialogam objetividade e subjetividade, individual e coletivo, conhecimentos comuns e 

                                                             
57 Tradução livro do texto original: “El presente es la apertura de un horizonte temporal. Por eso, el pasado y el futuro en tanto 
que nuestros sólo son significativos desde el horizonte abierto en el presente” (LARROSA, 2004, p. 15). 
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conhecimentos científicos, saberes e fazeres numa “ecologia de saberes” (SANTOS, 2007; 

2010a; 2010b).   

Nesse sentido, as NDA poderiam ser um caminho inicial para o que Bauman (2008) e 

Goodson (2007a) apontam como sendo a “aprendizagem terciária” e que “[...] diz respeito a 

viver sem hábitos ou aprendizagens rotineiras, a romper com as prescrições predeterminadas 

do currículo, a voltar-se para a definição, apropriação e narrativa contínua de seu próprio 

currículo” (GOODSON, op. cit., p. 241).  A partir desse conceito, Goodson (2007a, p. 242) nos 

convida a “[...] mudar de um currículo prescritivo para um currículo como identidade narrativa; 

de uma aprendizagem cognitiva prescrita para uma aprendizagem narrativa de gerenciamento 

da vida”. 

Tendo em horizonte esse tipo de currículo, as NDA podem ser um terreno fértil para 

darmos início à sua construção, uma vez que podem ser desenvolvidas tendo como base os 

conteúdos curriculares prescritos, mas articulando-os à história dos sujeitos, ao lugar social que 

ocupam e situando as aprendizagens nesse contexto – enquanto “aprendizagens narrativas”.  

Contagiada pela esperança nesse outro currículo possível, encerro as reflexões e 

encontros destas paragens, de onde levarei (para as análises do corpus) elementos do processo 

histórico de construção da função-autor e as condições para assunção dessa posição sujeito por 

meio de um tipo de narrativa que concilia a tradição da escritura de si e a contemporaneidade 

das mídias digitais. Dirigindo-me à próxima porta entreaberta no labirinto de construção da 

narrativa-tese, lanço-me aos próximos passos para pensar o currículo narrativo e as TDIC na 

formação docente como lugares de experiência.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 PORTAS ABERTAS À EXPERIÊNCIA: ITINERÂNCIAS PELOS CORREDORES 

DO CURRÍCULO NARRATIVO E DAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO 

DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entre as portas que me convidavam a entrar desde o largo em que me detive no capítulo 

anterior, uma delas pareceu-me essencial para seguir em frente: a que trazia a palavra 

‘experiência’ entalhada sobre o portal. Vamos abri-la juntos e explorar os caminhos a que ela 

nos levará para pensarmos a relação da experiência com as NDA, o currículo narrativo e as 

TDIC na formação de professores. 

A epígrafe de Calvino me remete às múltiplas maneiras possíveis de combinarmos e 

recombinarmos as histórias e personagens de nossas vidas, à semelhança do que fazemos ao 

brincarmos com um caleidoscópio. Assim como o caleidoscópio, que magicamente forma 

combinações infinitas de cores, luzes e formas; também nós nos construímos por movimentos 

constantes de diálogo intersubjetivo, por experiências que alteram nossa maneira de ver o 

mundo, de estar nele, de compreendê-lo e significá-lo dando-lhe formas sempre diversas e, ao 

fazê-lo, assumimos também novas configurações subjetivas e identitárias.  

Minha intenção neste ponto da narrativa-tese é, a cada passo dado no percurso, 

‘observar imagens’, inspirada pela própria origem grega da palavra caleidoscópio58: vislumbrar 

as imagens que se formam e as que são possíveis no complexo emaranhado de cores e luzes 

que originam ideias e nuances de pensamento. Nesse exercício quase lúdico (mas também 

responsável e intencional) de buscar construções e combinações, de mexer e remexer 

conhecimentos, proponho que caminhemos juntos por mais esta vereda. Buscarei percorrê-la 

em dois movimentos: o primeiro transita pelas construções teórico-conceituais acerca da 

experiência e busca desenhar sua relação com a educação e a narrativa; o segundo é aquele 

                                                             
58 Caleidoscópio é uma derivação composta pelas palavras gregas “kalos” (bonito, belo), “eidos” (imagem) e “scopeo” (olhar, 
observar). 

“Quem somos nós, quem é cada um de nós senão 

uma combinatória de experiências, de informações, 

de leituras, de imaginações? Cada vida é uma   

enciclopédia,         uma biblioteca,     um inventário 

de objetos,     uma amostragem de estilos, onde tudo 

pode ser completamente remexido   e reordenado de 

todas as maneiras possíveis". 

 
 

 

Ítalo Calvino (1990) 
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cujas imagens se constroem pelo sonho, pela utopia, pelo devir que permite vislumbrar o 

currículo narrativo e o uso significativo das TDIC na formação docente como ‘lugares59 de 

experiência’.   

 

4.1 Experiência e narrativa: andanças em busca de diálogos possíveis  

 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”  

José Saramago (1995) 

  

As primeiras imagens projetadas no caminho me colocam diante das múltiplas 

possibilidades de olhar para um conceito multifacetado como o de experiência – discutido de 

Descartes a Dewey com os mais variados recortes – a fim de percorrê-lo com interesse e 

cuidado. Entre os diversos contornos possíveis, neste capítulo o desenho conceitual que parece 

mais apropriado para as discussões desta investigação constitui-se especialmente a partir do 

diálogo com Larrosa (2002; 2004; 2011b) e deste com Passeggi (2011), Freire (1982, 1996, 

2014) e Kearney (2012).   

Larrosa (2011b) nos propõe “des-empirizar” o conceito de experiência dissociando-o da 

ideia de experimento. Para tanto, sugere alguns princípios que fundamentam o conceito: a) 

singularidade, irrepetibilidade, pluralidade; b) incerteza, liberdade, talvez; c) paixão. Pelo 

princípio da singularidade, o autor ratifica a ideia de que a experiência não é da instância do 

geral (da generalização), mas também não é do individual ou do particular. É do singular. Em 

outras palavras, é sempre diferente para cada sujeito e é também irrepetível para o mesmo 

sujeito; ou seja, minha experiência é diferente da experiência do outro, mas também cada 

experiência minha é única e irrepetível para mim.  

O princípio da incerteza, da liberdade e do talvez remete “[...] à abertura do possível, 

mas também do impossível, do surpreendente, do que não pode ser [...] a experiência é um 

talvez. [...] é o lugar da liberdade” (LARROSA, 2011b, p. 19). Esse princípio associa a 

experiência à aventura, ao perigo, ao risco – presentes na própria raiz ‘per’ de ‘provar’ 

(experieri) e de ‘perigo’ (periculum) – e, de certa forma, nos leva ao princípio seguinte: o da 

paixão. 

                                                             
59 Minha opção pelo uso de ‘lugares’ justifica-se pela própria proposição da narrativa-tese de percorrer espaços do labirinto da 
pesquisa e da construção do conhecimento. Também por considerar o currículo com um espaço-tempo de construções 

intersubjetivas, de relações de poder-saber-fazer, de experiência; assim como as TDIC como ferramentas cognitivas 

(JONASSEN, 2007; COSTA, 2013) capazes de criar e potencializar outros espaços-tempos curriculares que oportunizam ao 

sujeito ser atravessado pela experiência (no sentido larrosiano do termo) de aprender e aprender-se na relação consigo, com o 
outro e com o coletivo.  
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 Pelo princípio da paixão, Larrosa (2011a) coloca que a experiência não está ao lado da 

ação, ou da prática; não é intencional. Ou seja, ao realizar uma ação, ela não necessariamente 

se constituirá como uma experiência para o sujeito, ainda que ele deseje isso. A experiência só 

se dará na medida em que o sujeito for atravessado, derrubado, padecer. Larrosa (2002, p. 26) 

explica:  

 

No padecer não se é ativo, porém, tampouco se é simplesmente passivo. O sujeito 

passional [da experiência] não é agente, mas paciente, mas há na paixão um assumir 

os padecimentos, como um viver, ou experimentar, ou suportar, ou aceitar, ou assumir 

o padecer que não tem nada que ver com a mera passividade, como se o sujeito 

passional fizesse algo ao assumir sua paixão. 

 

Associo aos princípios larrosianos muitos dos aspectos aos quais venho me referindo ao 

tratar das narrativas, da escritura de si e da autoria. A produção de uma narrativa pode 

configurar-se como experiência, uma vez que é sempre singular, única, irrepetível. Ainda que 

narre sempre a sua própria história, o sujeito o fará de diferentes maneiras e por diferentes 

perspectivas (mais próximas do real ou mais próximas do imaginado) conforme o olhar, o 

tempo histórico, o viés psicológico, o momento de vida, amadurecimento e aprendizagem em 

que se encontra.  

Por essa razão, a narrativa de si sintetiza uma perspectiva, uma representação da 

inserção do sujeito no mundo por meio da leitura e da escrita enquanto construtos 

socioculturais. Assim, “Nossa exposição às novas possibilidades de ser reconfigura nosso estar-

no-mundo cotidiano. De modo que quando retornamos do mundo narrado para o mundo real, 

nossa sensibilidade é enriquecida e amplificada em importantes aspectos” (KEARNEY, 2012, 

p. 414). Nessa direção, o narrar ainda poderia estar associado à experiência, de educandos e 

educadores, proposta por Freire (1982), a qual está “[...] fortemente referenciada como locus 

das relações dinâmicas que vinculam linguagem e realidade no exercício da compreensão do 

contexto da prática” (MOLINA, 2008, p. 186).   

A escritura de si, por sua vez, é sempre uma abertura ao inesperado que vem com o 

escrever. Ainda que saibamos o que desejamos narrar no início, o movimento mesmo da escrita 

nos leva, quando nos entregamos a ele (com paixão), a caminhos desconhecidos. O desvendar 

desses caminhos é o que pode nos atravessar no sentido da experiência larrosiana. Ao mesmo 

tempo, o mostrar-se pela escritura é um desafio perigoso, expõe o sujeito, coloca-o à mercê (de 

si mesmo, do outro, do mundo) – assim como o sujeito passional e o autor, que mesmo expostos 

e vulneráveis, colocam-se nessa posição e assumem-na em suas consequências. Tanto quanto a 

narrativa de si, a experiência não é o caminho para uma meta ou um fim que se conhece a priori, 
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mas é “[...] uma abertura para o desconhecido, para o que não é possível antecipar” 

(LARROSA, 2011b, p. 14). E não é também essa uma peculiaridade do aprender?  

Considerando que experiência e narrativa se entrelaçam tornando-se parte da expressão 

da vida do sujeito (CUNHA, 1997), no caso das situações de aprendizagem, é possível inferir 

que as narrativas possam, quando utilizadas adequadamente, contribuir para a construção de 

outros significados para o aprender e o aprendido ampliando-lhes os sentidos e produzindo 

experiências (no sentido larrosiano). Nesse processo, são centrais a escuta dos educandos (pela 

leitura de suas narrativas), o diálogo intersubjetivo e contextualizado (pelo compartilhamento 

das narrativas) e a aventura criadora (pela ação de escrever e narrar-se) – como há tempos Freire 

(1996) já nos alertava propondo que a posição de educadores e educandos no mundo (e 

relativamente aos conhecimentos produzidos e compartilhados nesse mundo) não seja a de 

quem não tem nada a ver com isso. Antes, precisa ser “[...] a de quem nele se insere. É a posição 

de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História” (Ibid., p. 54, grifo do 

autor).      

Por esse viés da educação, o ato de usar a narrativa como recurso pedagógico reconhece 

a aprendizagem como processo e concretiza esse reconhecimento colocando em foco a 

experiência de aprender, valorizando o “[...] conhecimento relacional [...] ‘molhado’ de 

intuições, adivinhações, desejos, aspirações, dúvidas, medo, a que não falta, porém, razão 

também” (FREIRE, 2014, p. 71).  

Ao selecionar e narrar aquilo que o atravessou, tombou, desestabilizou durante a 

aprendizagem o sujeito pode refletir e avançar (ou mesmo recuar) porque passa a construir  e 

compreender o que se passou com ele em diálogo com o outro e com o mundo pela via da 

narrativa. Assim, “[...] podemos prontamente aceitar que a narrativa seja um processo fazedor 

do mundo assim como um processo revelador do mundo” (KEARNEY, 2012, p. 423). Nesse 

‘fazer-revelar’ temos também o sentido larrosiano de experiência como “[...] o que nos passa, 

o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca” 

(LARROSA, 2002, p. 21, grifos meus). Ou seja, a narrativa coloca o sujeito em relação consigo, 

com os outros, com o objeto do conhecimento assumindo-se enquanto construtor da realidade 

da qual faz parte e refletindo sobre ela para atuar novamente nela num movimento dialético de 

práxis que coloca em ação “[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica 

[que] é propiciar as condições para que os educandos [...] ensaiem a experiência profunda de 

assumir-se” (FREIRE, 1996, p. 41) – e novamente é clara a relação com o conceito e as 

condições de autoria que já visitamos na caminhada desta narrativa-tese.   
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Em outras palavras, o exercício de narrar o processo de aprendizagem e narrar-se por 

esse processo leva o sujeito a estabelecer diferenças entre o que aconteceu e o que lhe aconteceu. 

Durante ações de ensinar e aprender muitas coisas acontecem, mas às vezes poucas coisas ou 

nenhuma acontece ao sujeito no sentido de fazê-lo viver uma autêntica experiência de 

aprendizagem. Ao produzir uma narrativa desse processo, é preciso fazer escolhas, refletir e 

eleger o que foi, de fato, constitutivo da experiência. Esta última, por sua vez, sempre vinculada 

à subjetividade posta em relação com a objetividade e a alteridade. 

Nesse movimento de externar o ‘eu aprendente’, a narrativa de aprendizagem pode 

tornar-se, ela mesma, uma experiência: por um lado, porque coloca o sujeito diante do outro e 

em diálogo com o outro; e esse diálogo pode alterar as escolhas feitas e a própria experiência 

de quem narra. Por outro lado, porque a relação reflexiva do sujeito no processo de escrita e 

com o produto dessa escrita de si reverbera também internamente, implicando no que esse 

sujeito é e tem, por isso mesmo, uma dimensão transformadora, que o faz outro do que é, 

modifica-o num efeito bumerangue (RODRIGUES, 2012) semelhante ao produzido pelas 

condições de autoria. Como refere Kearney (2012, p. 429), “As histórias alteram nossas vidas 

quando retornamos do texto para a ação” e, se nos alteram de alguma forma, é porque nos 

atravessaram, nos tombaram.   

 Passeggi (2011) auxilia-nos a compreender esse movimento ao recuperar a etimologia 

do termo experiência (do latim, experientia/ae), cujo sentido indica prova, ensaio, tentativa. A 

autora lembra que esse sentido implica capacidade de entendimento, por parte do sujeito, da 

diferença entre o que acontece e o que lhe acontece. Os termos Erlebnis e Erfahrung também 

contribuem para a compreensão da experiência e de sua relação com a narrativa: 

 

[...] Erlebnis e Erfahrung, equivalentes de experiência em alemão, começamos a dar 

uma atenção especial à ressignificação da experiência e a melhor problematizá-la em 

nossos estudos. Erlebnis traduz-se, geralmente, por ‘experiência vivida’ ou ‘vivência’, 

entendida como uma experiência mais imediata, pré-reflexiva e pessoal; Erfahrung 

associa-se a impressões sensoriais e ao entendimento cognitivo, que integra a 

experiência num todo narrativo e num processo de aprendizagem. A palavra 

Erfahrung compõe-se de Farht (viagem) e pode ser associada a Gefahr (perigo) 

(PASSEGGI, 2011, p. 148). 

 

A estreita ligação entre narrativa e experiência parece estar no exercício cognitivo 

(exigido pela narrativa) de selecionar, juntar, ordenar, organizar e atribuir sentido aos elementos 

do vivido que constituem a experiência porque atravessaram o sujeito – o que também pode ser 

entendido como um processo de criação da própria realidade e que traz “[...] a função comum 

da narrativa enquanto poiesis: ou seja, um modo de fazer de nossas vidas histórias de vida” 

(KEARNEY, 2012, p. 412). Esse exercício mostra a dinâmica de relações necessárias à 
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constituição da experiência, traduzidas por Larrosa (2002, 2004, 2011a), a partir da análise da 

expressão-chave “o que me passa”, em algumas dimensões – que tento representar na Figura 

13: 

           
Figura 13: Dimensões da Experiência 

Fonte: Autoria própria. Adaptado de Larrosa (2011b). 

 

A dimensão exterioridade/alteridade diz respeito, na expressão-chave, a “o que”, ao que 

é exterior ao sujeito. Reflexividade/subjetividade/transformação relaciona-se à conjunção “me” 

e passagem/paixão é associada, pelo autor, à palavra “passa”. As três dimensões não são 

isoladas, mas coexistem em relação umas às outras e articulam-se entre si constituindo a 

experiência. 

Partindo das associações de Larrosa (op. cit.), proponho olharmos para essas dimensões 

por outras duas perspectivas, que aqui muito interessam: a primeira, pensando a narrativa 

enquanto potencial de experiência em situações de aprendizagem. Nessa situação, a 

exterioridade/alteridade estaria representada tanto pelo objeto do conhecimento (o conteúdo – 

‘o que’) quanto pelas relações com o outro (colegas, professores etc. – ‘quem’) e com o mundo 

no processo de aprender; na dimensão reflexividade/subjetividade/transformação estaria o 

sujeito que narra seu processo criando e recriando elementos que constituem a sua experiência 

singular de aprendizagem (‘me’) em determinado contexto; e a paixão/passagem seria 

representada pela entrega à descoberta/construção e ao movimento de aprender (que nos 

atravessa, nos ‘passa’) cujos caminhos são sempre desconhecidos a priori.  

A segunda perspectiva nos permite associar as dimensões larrosianas da experiência às 

condições de autoria a fim de percebermos interseções possíveis. Nesse caso, o autor seria o 

sujeito de uma experiência em que a exterioridade/alteridade estaria representada tanto pelo 

mundo no qual se insere e ao qual se expõe quanto pelo leitor com quem pode dialogar (‘o 
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que’/‘quem’); a reflexividade/subjetividade/transformação seria materializada pelo próprio 

autor em seus múltiplos papéis na narrativa (conforme já apresentei no capítulo anterior) e em 

sua transformação em outro de si ao escrever e ser atravessado tanto pelo que escreve quanto 

pelo diálogo que estabelece com o mundo e com o outro pela via da narrativa (‘me’); e a 

paixão/passagem estaria na entrega de sua obra/narrativa ao mundo, cujos caminhos e efeitos 

são também e sempre desconhecidos (‘passa’). Em ambas as perspectivas, podemos pensar que 

o sujeito da experiência narrativa tanto descobre quanto cria, num movimento de invenção de 

si, do outro e do mundo que permite compreender/vivenciar a experiência de aprendizagem e a 

experiência autoral.  

 
Mimesis é invenção no sentido original do termo: invenire significa tanto descobrir 

como criar, ou seja, revelar aquilo que já estava ali à luz do que ainda não é (mas é 

potencialmente). É o poder, em resumo, de recriar mundos atuais na forma de mundos 

possíveis. Este poder de recriação mimética mantém uma conexão entre ficção e vida, 

ao mesmo tempo em que reconhece a diferença entre elas. A vida pode ser 

adequadamente compreendida apenas ao ser recontada mimeticamente através das 

histórias (KEARNEY, 2012, p. 414).  

 

Considerando essas dimensões, concordo com Passeggi (2011) sobre a importância da 

noção de consciência histórica para compreendermos a experiência em formação. “Entendemos 

que ela só se justifica se permitir à pessoa que narra compreender a historicidade de suas 

aprendizagens e construir uma imagem de si como sujeito histórico, situado em seu tempo” (p. 

149).  

Dessa maneira, Passeggi (op. cit.) argumenta que a experiência se constitui “[...] nessa 

relação entre o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz 

mediante o ato de dizer, de narrar, (re)interpretar”. Desde esse ponto de vista, vivência e 

experiência também podem ser diferenciadas, como propõe Fantin (2012, p. 295) a partir das 

reflexões de Walter Benjamin (1996): “Vivência (que se refere à vida do indivíduo particular, 

na sua preciosidade e solidão) em oposição à Experiência (que se refere ao vivido, refletido, 

narrado e compartilhado)”. Nessa diferenciação também podemos verificar a presença das 

dimensões propostas por Larrosa (2011b) e compreender a proposição de Benjamin (1996) que, 

há muito, já apontava para a rarefação de experiências que caracteriza o mundo contemporâneo.  

Consoante a esse apontamento, Larrosa (2002; 2004) afirma que nunca se passaram 

tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. O autor sugere algumas razões para isso: 

1) o excesso de informação; 2) o excesso e o imperativo da opinião, que se unindo ao excesso 

de informação gera o que Benjamin denomina “periodismo”; 3) a escassez de tempo e a rapidez 
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do mundo; 4) o excesso de trabalho. Todos esses elementos nos impedem, segundo Larrosa, de 

parar e nos fazem estar sempre mobilizados.  

 
E, por não podermos parar, nada nos acontece. A experiência, a possibilidade de que 

algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção [...]: requer parar para 

pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 

e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 

falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte 

do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 

24).  

 

 Entendo que a produção de narrativas digitais de aprendizagem pode abrir espaço para 

essa interrupção a que se refere Larrosa. Sem excluir as linguagens, mídias e possibilidades 

tecnológicas e dialógicas da contemporaneidade; as NDA permitem usar recursos de nosso 

tempo a favor de que o sujeito possa ‘parar’ para olhar para si e para o seu processo construção 

do conhecimento quando se põe a narrá-lo, mas também quando ouve, reflete e aprende com a 

narração do outro. Essa escritura de si na formação pode “desautomatizar” as ações e convidar 

ao cuidado com os detalhes ao mesmo tempo em que permite ao sujeito deixar-se sentir, olhar, 

pensar e encontrar. O próprio digital (apesar da rapidez e do excesso de informações que lhe 

são peculiares) pode se configurar, na narrativa digital, como elemento incentivador para o 

sujeito parar e perceber a experiência a fim de contá-la por meio de diferentes recursos (além 

da escrita) que dizem aos nossos olhos e ouvidos. Trata-se, assim, da “experiência formativa 

entretecida aos potenciais pedagógicos dos dispositivos tecnológicos” (MACEDO60, 2015).   

 Corroborando o quanto podem ser formadoras as NDA, recupero a importância da 

objetivação do pensamento pela linguagem (BAKHTIN, 2009; VYGOTSKY, 1989) para a 

percepção da própria experiência pelo sujeito. Bakhtin (2009, p. 122) refere que: 

 
Uma vez materializada, a expressão exerce um efeito reversivo sobre a atividade 

mental: ela põe-se então a estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda 

mais definida e mais estável. Essa ação reversível [...] tem uma importância enorme, 

que deve ser sempre considerada. [...] é o nosso mundo interior que se adapta às 

possibilidades de nossa expressão (grifos do autor). 
 

 

Apoiando-se também nas proposições vygotskyanas, Passeggi (2011, p. 153) chama 

atenção para esse aspecto afirmando que: “[...] quanto mais formos capazes de dar conta a nós 

mesmos e aos outros da experiência vivida, mais ela é vivida conscientemente”. 

                                                             
60 Palestra proferida pelo autor na mesa redonda intitulada “Currículo no século XXI” durante o IV Seminário Web Currículo 

e o XII Encontro de Pesquisadores em Currículo, de 21 a 23 de setembro de 2015, na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo.  
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Tendo por princípio orientador a concepção de experiência desenvolvida neste tópico e 

sua relação com as narrativas, sigo adiante na trilha em que me encontro em busca de outras 

imagens e figuras possíveis. 

  

   
4.2 Lugares da experiência: currículo narrativo e tecnologias na formação docente  

  

“Gosto de ser gente porque, como tal, percebo que a construção de minha 
presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta de influência das forças 

sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente e 

o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver comigo mesmo”.  

Paulo Freire (1996)  
 

 

Conforme anunciei no início deste capítulo, neste segundo tópico o movimento de 

caminhar pelas construções teóricas nos levará a observar imagens de devir, de sonho de 

construção de um currículo mais humanizado e humanizador na formação docente, mediatizado 

pelas tecnologias de nosso tempo e buscando contribuir para a promoção de uma sociedade 

mais crítica, mais justa – social e cognitivamente – onde as epistemologias possam conviver 

numa ecologia (SANTOS, 2007; 2010a; 2010b) em que a hierarquização dos conhecimentos (e 

das formas de conhecer) não se dê a priori, mas no encontro e no diálogo entre lógicas, saberes 

e fazeres respeitando as trajetórias curriculares e fazendo delas o próprio caminho para a 

construção de um “currículo narrativo” (GOODSON, 2007a, 2010).   

Inicio esta etapa da exploração pelo ‘entrelugar’61 que me apresenta as cores e nuances 

de um conceito ainda pouco desenvolvido nos estudos nacionais: o de currículo narrativo.    

 

 

 

 

                                                             
61 Minha escolha pelo uso da expressão ‘entrelugar’ como referência ao currículo narrativo tem algumas razões: primeiro, 
utilizo-a por se tratar de um conceito ainda não totalmente explorado nos estudos brasileiros e cujas implicações educacionais 

também não foram ainda exaustivamente aprofundadas pelo próprio autor, Ivor Goodson – o que me levou a pensar num 

‘entrelugar’ que, como algo que é somente em potência, convida a mais exploração acadêmica. Segundo, porque as próprias 

características que levantei como sendo estruturantes do currículo narrativo o colocariam como um lugar de construção 
curricular que estaria nos ‘entremeios’, nas interfaces e nas integrações possíveis entre a prescrição curricular e o contexto 

social dos sujeitos curriculantes, ou seja, um ‘entrelugar’. Finalmente, a escolha do termo origina-se de afirmação do próprio 

Goodson (2010, p. 9): “Narrativas e narração revelam-se como ferramentas e lugares potencialmente importantes de 

aprendizagem com implicações substanciais para as ações subsequentes” (Tradução livre do texto original: “Narratives and 
narration reveal themselves as potentially important tools and sites of learning with substantial implications for subsequent  

action”). O currículo narrativo seria, então, um ‘entrelugar’ teórico-conceitual que abrange outros ‘elementos-lugares’ de 

aprendizagem: as narrativas, a experiência, a aprendizagem narrativa e o capital narrativo. Como ‘entrelugar’, o currículo 

narrativo não é facilmente reconhecível, tampouco replicável ou estático em distintos contextos. Ao contrário, é moldável, 
adapta-se aos contextos e suas especificidades bem como às experiências dos sujeitos aprendentes.  
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4.2.1 O entrelugar do currículo narrativo: caminhos percorridos no aprofundamento de 

um conceito 
   

“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 
assumirmos a responsabilidade por ele. [...] onde decidimos se amamos nossas 

crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo [...] e tampouco 

arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e 

imprevista para nós”. 
Hannah Arendt (1972) 

 

As imagens que se formam já na chegada a esse ‘entrelugar’ ainda desconhecido me 

fazem recuperar as palavras de Arendt (1972) associando-as às possibilidades narrativas do 

currículo e ao questionamento feito por Paulo Freire (1996, p. 30): “Por que não estabelecer 

uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social 

que eles têm como indivíduos?”. 

Para além das respostas possíveis a essa pergunta, a provocação que ela faz parece 

fundamental para pensarmos o papel das NDA no currículo e na formação docente com/para o 

uso de tecnologias (cujos efeitos são sentidos diretamente na Educação Básica). No cerne dessa 

indagação provocativa encontro a dicotomia, ainda presente nas mais variadas esferas da 

educação formal, entre objetividade e subjetividade, teoria e prática, pensar e sentir, saber e 

fazer. Herança ainda do Positivismo, muitas de nossas instituições de ensino continuam 

funcionando sob a égide da supremacia da razão pura e na perspectiva do sujeito apartado do 

objeto nos processos de aprendizagem e produção de conhecimento. Também não posso deixar 

de pontuar os interesses hegemônicos que fortalecem, pelas vias mais diversas, o que 

Boaventura de Souza Santos (2004) chama de “produção da não existência” – entendida pelo 

autor como um processo no qual a riqueza das experiências sociais vividas pelos sujeitos no 

mundo são escondidas, ou desconsideradas, ou não reconhecidas, ou desperdiçadas porque não 

convergem com a racionalidade científica ocidental dominante.   

 Na formação de professores não tem sido diferente, como já apontei alhures a partir de 

diversos autores, e poucas são as propostas institucionalizadas que materializam uma formação 

horizontalizada, que reconheça os professores como sujeitos de conhecimentos cujas 

experiências são fundantes e fundamentais à reflexão, conscientização e alteração (quando for 

o caso) da prática pedagógica. Assim, não raro, os currículos dos cursos de formação de 

professores terminam por corroborar, em âmbito restrito, o que Santos (2010b) aponta em 

âmbito global, ou seja, tornam mais encorpada a linha do pensamento abissal (SANTOS, op. 

cit.), que separa o conhecimento hegemônico, histórica e culturalmente constituído como tal, 

dos conhecimentos e saberes invisibilizados ou subalternizados por relações de dominação.   
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Freire (1996) nos indica que subestimar a experiência sociocultural e todo o 

conhecimento dela decorrente é um erro científico e a expressão de uma ideologia elitista 

(sempre desconfiada dos saberes advindos da experiência) na ciência e na educação – ao que 

acrescento as palavras de Arendt: expulsa os sujeitos da “cultura escolar” e lhes tira a 

possibilidade de empreender algo novo, imprevisto e autoral. E se fazemos isso na formação 

docente (em seus diferentes níveis) é de esperarmos que nossos professores tendam a replicar 

esse processo de expulsão, ou de “produção de não existência” segundo Santos (2004), com 

seus alunos. Larrosa (2002, p. 20) reitera essa perspectiva freireana, política e crítica, ao afirmar 

que é somente nela “[...] que têm sentido a palavra reflexão [e a expressão] reflexão 

emancipadora”.  

Mas, como construir um currículo, na formação de professores, que propicie essa 

reflexão emancipadora e que reconheça os sujeitos e seus conhecimentos? Certamente, é 

preciso primeiro a abertura ao diálogo, à escuta (FREIRE, 1987); é preciso suspender a opinião 

e parar para ver, ouvir, ler e permitir o acontecimento da ‘experiência’ no sentido larrosiano já 

tratado neste capítulo da narrativa-tese. É preciso, como aponta Gimeno Sacristán (2013), 

compreender o currículo como uma construção cultural e social e não como um conceito 

abstrato; compreender que o currículo é um modo de organizar uma série de práticas educativas 

num delicado equilíbrio de interesses e forças que gravitam no sistema educacional, mas sempre 

vinculado às condições reais/materiais para o seu desenvolvimento.  

Nesse sentido, Bruner (2001) nos ajuda também a avançar propondo que um sistema de 

educação (e, portanto, os currículos que se constroem nesse sistema) deve ajudar aqueles que 

estão inseridos em uma cultura a encontrar uma identidade dentro dessa cultura, pois sem isso 

tropeçamos no esforço pela busca de significados. O autor continua: “É apenas no modo 

narrativo que um indivíduo pode construir uma identidade e encontrar um lugar em sua cultura” 

(BRUNER, 2001, p. 46). Assim, a narrativa coloca-se como uma possibilidade real de 

construção deste currículo que me refiro, “[...] como um modo de pensamento, como uma 

estrutura para a organização de nosso conhecimento e como um veículo no processo de 

educação” (Ibid., p. 117).  

Complementarmente, Egan (2005) defende que o valor da narrativa nos processos de 

ensino e aprendizagem consiste basicamente no seu poder de envolver as emoções dos alunos 

despertando a sensibilidade, a imaginação e o interesse pelos conteúdos curriculares, ou seja, 

por seu potencial de articulação íntima entre subjetividade e objetividade. A isso, acrescento a 

possibilidade de perceber os tempos e movimentos da aprendizagem podendo agir sobre eles 

ainda no transcurso da formação pela articulação narrativa que  
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[...] surge da dialética paradoxal entre o vivido – passado –, as projeções do futuro, 

mas potencializa-se nos questionamentos do presente em função da ‘aprendizagem 

experiencial’, através da junção do saber-fazer e dos conhecimentos como 

possibilidade de transformação e autotransformação do próprio sujeito (SOUZA, 

2004, p. 392).  

   

No caso da formação de professores, Nóvoa corrobora essas ideias afirmando que “[...] 

a formação está indissociavelmente ligada à produção de sentidos sobre as vivências e 

experiências da vida” (1995, p. 26). Nessa articulação, o currículo da formação pode passar a 

constituir-se narrativamente, pelo reconhecimento dos sujeitos curriculantes (como refere 

Macedo, 2013) favorecendo a experiência, promovendo a tomada de consciência, a 

(co)produção de sentidos, a autoria e, em última instância, a reflexão emancipadora. 

Para que o currículo contribua com esses interesses emancipatórios, a construção 

curricular, em sua proposta e também em sua ressignificação na materialidade dos contextos, 

não pode voltar-se somente ao conhecimento científico (culturalmente instituído, aceito e 

normatizado). Precisa ir além; acolher e problematizar “[...] o popular e o erudito, [assim] a 

escola, além de transmitir, irá redefinir, ressignificar, produzir conhecimentos melhores, 

resultado da aproximação da prática e da teoria e, quem sabe, chegar à circularidade dos 

saberes” (GARCIA; MOREIRA, 2003, p. 29). Fazer esse movimento leva à transposição do 

currículo prescrito/oficial, que hegemonicamente costuma privilegiar os saberes e a cultura 

socialmente reconhecidos e dominantes62, e leva à significação do currículo real/experienciado 

na prática pedagógica (GIMENO SACRISTÁN, 2000). 

Nesse sentido, a narrativa pode contribuir para reduzir o abismo entre a prescrição 

curricular e as experiências sociais dos sujeitos que vivenciam o currículo; uma vez que 

possibilita ao sujeito dizer a sua palavra sobre si e sobre o mundo (em diálogo com este), 

definindo seu lugar na história como ser consciente de sua historicidade e de sua ação. 

Conforme refere Halmann (2012, p. 134), “Expressar, compartilhar e expor suas construções 

aos pares provoca uma construção em torno de perspectivas múltiplas, ao mesmo tempo em 

que levanta novas questões para a validação dos conhecimentos novos, assumindo força no 

coletivo”. Trata-se, assim, de um currículo que se constrói pela via de uma ecologia de saberes 

                                                             
62 Se tomarmos como referência a perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, podemos ver que as escolhas e definições que 

dão origem ao currículo oficial são realizadas desde o pensamento abissal, que mencionei anteriormente, e que “[...] consiste 

num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 

estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo ‘deste lado da 
linha’ e o universo ‘do outro lado da linha’. A divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-se 

inexistente, e é mesmo produzido como inexistente” (SANTOS, 2010b, p. 31-32). No caso dos currículos de formação de 

professores, são os saberes e experiências docentes que são colocados ‘do outro lado da linha’ quase que em impossibilidade 

de coexistência com os saberes curriculares prescritos – o que é característica fundamental do pensamento abissal: “[...] a 
impossibilidade de copresença dos dois lados da linha” (Ibid., p. 32).    
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(SANTOS, 2007; 2010a; 2010b) que reconhece e se baseia na “[...] pluralidade de 

conhecimentos heterógenos (sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e 

dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia” (SANTOS, 2010a, p. 53).  

Além disso, é preciso considerar ainda a própria dimensão autopoiética das escrituras 

de si (PASSEGGI, 2011), pelas quais o homem pode inventar-se e criar-se a si mesmo no 

movimento de escrever, de dizer sobre si no mundo, para o mundo e com o mundo. Valente e 

Almeida (2014, p. 38) corroboram essa ideia ao afirmarem que a história narrada: 

 

[...] traz implícitos valores, singularidades, crenças, concepções e moral do autor em 

relação aos acontecimentos narrados e aos atores citados na narração, convidando 

tanto o autor como o leitor a uma resposta ética e poética, com influência em suas 

ações para além do texto narrado. 

 

Nesse movimento, o imaginário e a experiência do sujeito têm lugar e reconhecimento 

como espaços de produção do eu e do currículo. Refiro-me aqui à “imaginação material”, 

conforme nos ensina Bachelard (1986), que recupera o mundo como “provocação concreta e 

como resistência”, solicitando a “intervenção ativa e modificadora do homem” ao mesmo 

tempo em que ultrapassa a faculdade de formar imagens da realidade para constituir-se como 

“[...] a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. É 

uma faculdade de sobre-humanidade” (BACHELARD, 1986, p. xvi). Essa imaginação não é, 

portanto, meramente contemplativa, mas “[...] afronta as forças do concreto, num corpo-a-corpo 

com a materialidade do mundo, numa atitude dinâmica e transformadora” (BACHELARD, 

1986, p. xix) que podemos associar ao ato da escritura autoral.  

Por essa perspectiva, a concepção de currículo apenas como prescrição de um conjunto 

de conteúdos, que são hierárquica e sequencialmente ordenados com foco na objetivação e 

organização da cultura dominante, passa a ser ressignificada para abrir espaços à imaginação, 

ao narrar e à experiência. Aproxima-se da proposição de Gimeno Sacristán (2000, p. 104), 

segundo a qual é preciso interpretar o currículo “[...] como algo construído no cruzamento de 

influências e campos de atividade diferenciados e inter-relacionados”. O autor argumenta, 

ainda, que o currículo não pode ser desvinculado do contexto em que se insere nem das 

condições em que se desenvolve; sendo, portanto, construção e objeto histórico-social.  

Percorrendo as linhas e entrelinhas do arcabouço teórico alinhavado até aqui, percebo o 

quanto os autores que escolhi trazer para esta etapa da narrativa-tese como companheiros de 

caminhada dialogam fortemente com o foco deste tópico, ainda que não tenham se voltado 

diretamente a ele. Consigo, neste ponto do caminho, ‘observar imagens’ que me mostram o que 

Goodson (2007a, p. 251) postula como sendo o “currículo narrativo”, ou seja, o “[...] currículo 
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que se comprometa com as missões, paixões e propósitos que as pessoas articulam em suas 

vidas. [...] um currículo para o empoderamento” que contribua para que os sujeitos assumam 

sua posição de autores e construam também, pelo narrar-se, uma consciência histórica. Em 

outras palavras, seria possível afirmar que o currículo narrativo teria como eixo central a 

experiência (na acepção larrosiana) dos sujeitos.   

 Nesse sentido, novamente o potencial educacional e formativo das NDA e sua 

importância na construção do currículo como experiência e identidade narrativa parecem 

inequívocos, uma vez que envolvem “[...] o saber, a identidade e a racionalidade sobre como as 

pessoas constroem o conhecimento do mundo ao seu redor, a compreensão de si mesmas e a 

interlocução com as outras pessoas” (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 63). Além do que, “Para 

o desenvolvimento da narrativa é necessário que o aprendiz seja crítico e crie uma estrutura que 

caracteriza uma trama [...] sobre o que significou esta experiência” (ALMEIDA; VALENTE, 

2014, p. 1172). 

Clarke e Adam (2012, p. 161) corroboram essa ideia de criticidade, reflexão e teorização 

a partir do narrar digital ao afirmarem que: 

 

[...] o processo de autoria digital torna visível para os alunos como a teoria emerge da 

experiência pessoal e como a teorização é intelectual e criativa. Ajuda a desmistificar 

a teoria e a capacitar os alunos para se tornarem teóricos de suas próprias experiências 

históricas e culturais63.   

  

Em consonância com essas proposições e no esforço de aprofundamento conceitual 

sobre o currículo narrativo, proposto por Goodson (2007a, 2010)64, é possível compreendê-lo 

como um currículo que estrutura-se enquanto prática discursiva e de significação capaz, por 

isso, de extrapolar, ou “tornar inóquas”, como apontam Lopes e Macedo (2011, p. 42), “[...] 

distinções como currículo formal, vivido, oculto. Qualquer manifestação do currículo, qualquer 

episódio curricular [incluindo as narrativas dos sujeitos], é a mesma coisa: a produção de 

sentidos”. Assim, o currículo narrativo estaria voltado a privilegiar as aprendizagens sem 

hierarquizá-las, mas colocando-as ‘em relação’, a partir das narrativas de aprendizagem, e tendo 

a “aprendizagem narrativa” como elemento estruturante.  

                                                             
63 Tradução livre do texto original: “[...] the digital authoring process makes visible to students how theory emerges from 

personal experience and how theorizing is both intellectual and creative. It helps to demystify theory and empower students to 

become theorizers of their own historical and cultural experiences” (CLARKE; ADAM, 2012, p. 161).  
64 O conceito não aparece aprofundado em textos em língua portuguesa e, em língua inglesa, percorre algumas obras do autor, 

mas em nenhuma delas encontrei um tópico essencialmente dedicado à sua exploração, explanação e aprofundamento teórico-
conceitual. Trata-se, assim, de um conceito importante, mas ainda pouco estudado no Brasil (ainda que muito citado a partir 

do texto do autor publicado, em língua portuguesa, na Revista Brasileira de Educação, em 2007). Destaco ainda que Goodson 

não aborda especificamente ‘narrativas de aprendizagem’ nem ‘narrativas digitais’, mas especialmente narrativas de vida de 

professores e outros profissionais. Ainda assim, suas contribuições têm estreita relação com os elementos desta narrativa-tese 
e a utilização desse arcabouço teórico poderia inaugurar novas discussões no campo do currículo. 
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 Goodson (2007a, p. 248-250) conceitua a aprendizagem narrativa e argumenta em seu 

favor: 

[...] um tipo de aprendizagem que se desenvolve na elaboração e manutenção 

continuada de uma narrativa de vida ou de identidade. Entre os motivos que emergem 

na aprendizagem narrativa estão o trajeto, a busca e o sonho – todos eles motivos 

centrais para a contínua elaboração de uma missão de vida. [...] a aprendizagem 

narrativa e o capital narrativo [...] são o início de uma nova especificação para o 

currículo. [...] Passar da aprendizagem prescritiva autoritária e primária para uma 

aprendizagem narrativa e terciária poderia transformar nossas instituições 

educacionais e fazê-las cumprir sua antiga promessa de ajudar a mudar o futuro social 

de seus alunos.   
  

Para elaborar o conceito de “capital narrativo”, também basilar à compreensão da ideia 

de currículo narrativo, Goodson (2007a; 2007b) parte das teorizações de Bourdieu e Passeron 

acerca do capital cultural e seus efeitos de reprodução social na escola. O autor propõe 

pensarmos a respeito de um novo tipo de capital: o narrativo – conceito por meio do qual reflete: 

 

[...] se o velho padrão de privilégio através do qual apenas pessoas ricas podiam 

acumular capital cultural para educação está sujeito a ruptura, [...] até que ponto as 

novas formas de capital cultural que estão emergindo vão privilegiar grupos diferentes 

e, potencialmente, portanto, interromper a transmissão regular de privilégio [...] tento 

estudar se uma determinada forma de capital que eu chamaria ‘capital narrativo’ – em 

outras palavras, o modo como as pessoas teorizam, projetam, historiam sua vida e 

suas orientações – será uma nova forma de capital cultural que inaugurará um novo 

modo de reprodução social (GOODSON, 2007b, p. 80).  

 

Compreendo que considerar a aprendizagem narrativa e o capital narrativo no currículo 

seja um exercício de escuta e de compartilhamento; de valorização, compreensão e posterior 

teorização, pelos sujeitos curriculantes, do direito de historiar as experiências vividas, de 

construir e negociar significados projetando futuros que, conforme referem Tourinho e Martins 

(2007) ao discorrerem sobre as proposições de Goodson, “[...] revelem um ser humano 

engajado, solidário, responsável, ético e moralmente integrado às suas ações, discursos e 

sentimentos. [Goodson] clama para que nossas atenções se voltem e se fortaleçam em busca de 

forças de resistência” (TOURINHO; MARTINS, 2007, p. 11). 

Assim, a aprendizagem narrativa estrutura-se por meio das histórias dos sujeitos e essas 

histórias (repletas do capital narrativo construído socialmente), bem como o seu processo de 

elaboração, têm, de acordo com Goodson (2010), duas funções: a primeira é que historiar é uma 

ferramenta para a reflexão e a segunda é que historiar tem um papel integrador por meio do 

qual é possível conseguir a síntese dos diferentes aspectos da experiência. Por essas funções, o 

autor deixa clara a importância de que o trabalho com narrativas, em especial no que se refere 

ao currículo, acrescento, seja realizado no sentido de permitir e promover a reflexão e a 

necessária articulação entre a experiência pessoal e a esfera coletiva em suas múltiplas 
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dimensões. Sem essa necessária articulação crítico-reflexiva, corre-se o risco do esvaziamento 

da narrativa em si mesma.  

Por isso, Goodson (op. cit.) alerta também para os perigos da difusão da narrativa na 

vida moderna valendo-se do conceito de modernidade líquida, de Bauman (2001), ao pontuar 

que a erosão da esfera pública não só acontece pelas incursões neoliberais do mercado, mas 

também por incursões da esfera privada (por exemplo, através do crescimento dos reality shows 

televisivos e outros modos de cultura popular confessional), que equivalem a uma celebração 

do pessoal sem fazer perguntas mais difíceis sobre os processos pelos quais as questões pessoais 

podem ser transformadas em questões públicas que têm significado político e não apenas 

pessoal.  

Saliento que no sentido atribuído por Goodson (e também nesta narrativa-tese) à 

construção de um currículo narrativo, as narrativas têm o papel de atuar como promotoras de 

autoria, empoderamento e emancipação do sujeito a partir da conscientização de seu lugar na 

cultura, na história e na sociedade. É nessa direção que: 

 

A aprendizagem narrativa é uma forma de compreender a aprendizagem que, em vez 

de lidar com a aquisição de conteúdo prescrito externamente (como um currículo 

definido), explora a aprendizagem envolvida na construção e manutenção contínua de 

histórias sobre a vida65 (GOODSON, 2010, p. 9).  

  

E o autor continua:  

 

Aprendizagem narrativa [...] é, portanto, não apenas aprender com a narrativa; é 

também o aprendizado que acontece no ato da narração e na construção em curso de 

uma história de vida. [...] Nesse sentido, podemos pensar nos nossos recursos 

narrativos como uma espécie de 'capital narrativo' (Goodson 2006) – o 'repertório' 

narrativo que pode nos ajudar a navegar a mudança e a transição em nossas vidas66 

(Ibid., p. 3).  

 

Ainda que, em seus estudos, Goodson (2013; 2010; 2007a; 2007b; 2004) trate de 

histórias de vida, conforme já mencionei, não podemos desconsiderar suas contribuições para 

pensarmos a utilização curricular das NDA na educação formal com vistas à construção de um 

currículo narrativo que consiga aliar aos conteúdos formais a experiência de aprendizagem e de 

vida dos sujeitos.  Um currículo que seja coerente para os sujeitos porque está vinculado às suas 

                                                             
65 Tradução livre do texto original: “Narrative learning is a way to understand learning that instead of dealing with the 

acquisition of externally prescribed content (such as a defined curriculum) explores the learning which is involved in the 
construction and ongoing maintenance of stories about one’s life” (GOODSON, 2010, p. 9).  
66 Tradução livre do texto original: “Narrative learning [...] is therefore not solely learning from the narrative; it is also the 

learning that goes on in the act of narration and in the ongoing construction of a life story. {...} In this sense we can think of 

our narrative resources as a kind of ‘narrative capital’ (Goodson 2006) – the narrative ‘repertoire’ that can assist us in navigating 
change and transition in our lives” (GOODSON, 2010, p. 3).  
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experiências, porque abre espaços para os questionamentos, as aflições, aspirações e interesses 

que atravessam cotidianamente suas vidas (BEANE, 2000).  

Nesse sentido, o currículo narrativo dialoga fortemente com a ideia de conhecimento de 

Paulo Freire, sintetizada por Boufleuer (2008, p. 96): “O conhecimento, como resultado de 

processos de aprendizagem, não existe no abstrato. Ele só existe ‘aderido’ a pessoas, enquanto 

significado por sujeitos cognoscentes, ou reconhecido como tal”. E é o próprio Freire (1984) 

quem nos auxilia a vislumbrar possíveis efeitos da materialização do currículo narrativo e 

possibilidades de integração entre a subjetividade e a objetividade do conhecimento que esse 

tipo de currículo poderia realizar: “A realidade concreta nunca é, apenas, o dado objetivo, o 

fato real, mas também a percepção que dela se tenha” (Ibid., p. 51). Na realização de um 

currículo narrativo, a percepção da realidade concreta pelos sujeitos (conforme as posições que 

eles ocupam no mundo e o momento histórico que vivem) tem lugar e importância como capital 

narrativo e como elemento da aprendizagem narrativa.   

No Quadro 9, apresento uma síntese das características do currículo narrativo a partir de 

seus dois principais componentes (a aprendizagem narrativa e o capital narrativo): 

 

Quadro 9: Elementos e Características do Currículo Narrativo 

Currículo Narrativo 

Elemento Características 

Capital 

Narrativo 

- Formado pelo repertório narrativo (socialmente construído) de cada sujeito; 

- Agrega as formas como as pessoas teorizam, projetam e historiam suas vidas; 

- Pode nos ajudar a atravessar momentos de transição em nossas vidas; 

- Pode ser uma nova forma de capital cultural e, por isso, promover uma nova 

forma de reprodução social; 

- Pode ajudar a combater o elitismo social; 

- Considera construções cognitivas e saberes que não costumam ser privilegiados 

nas hierarquias de currículos prescritivos tradicionais. 

Aprendizagem 

Narrativa 

- É uma aprendizagem terciária para mudar o futuro social; 

- Possibilita aprender sobre si mesmo como um ser social em determinado 

contexto; 

- É um tipo de aprendizagem de gerenciamento da vida; 

- Considera o trajeto, o sonho e a busca de cada sujeito; 

- Considera a experiência dos sujeitos e estrutura-se por meio de histórias com 

funções reflexivas e integradoras;  

- Desenvolve-se na elaboração e manutenção continuada de uma narrativa de vida 

ou de identidade; 

- É crítico-reflexiva; 

- Diz respeito tanto a aprender com a narrativa quanto a aprender no ato da 

narração. 
  Fonte: Autoria própria. Adaptado de Goodson (2007a; 2007b; 2010).  

 

Antes de seguir adiante, cabe explicitar que Goodson utiliza o termo “aprendizagem 

terciária” a partir de Bateson (1979) e Bauman (2001), diferenciando-o da seguinte forma: “Há 
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a aprendizagem primária, ‘primeiro nível de aprendizagem’ de conteúdos do currículo formal 

[...]” (GOODSON, 2007a, p. 241). A deutero aprendizagem, ou aprendizagem secundária, é 

vista como o processo de aprender a aprender e não depende tanto do empenho e talento dos 

alunos, mas dos atributos do mundo onde eles viverão. Já a aprendizagem terciária “[...] diz 

respeito a viver sem hábitos ou aprendizagens rotineiras, a romper com as prescrições 

predeterminadas do currículo, a voltar-se para a definição, apropriação e narrativa contínua de 

seu próprio currículo” (Ibid., p. 241). 

Considerando os elementos e as características apresentadas no Quadro 9, é possível 

entender o currículo narrativo como um ‘entrelugar’ a ser encontrado/construído pela abertura 

de espaço para a “[...] narração das experiências com as quais o autor-ator aprendeu, da sua 

maneira de operar escolhas, de se situar em suas pertenças e de definir seus interesses, valores, 

aspirações” (JOSSO, 2007, p. 419-420). Na trama original e singular de cada narrativa trazida 

para o currículo como elemento de aprendizagem e de diálogo com o outro e o mundo, é a 

própria construção do conhecimento que se transmuta aliando e integrando razão e emoção, 

subjetividade e objetividade numa humanidade partilhada e compartilhada em histórias. 

Assim, o currículo narrativo se faz pelo comprometimento com as paixões e propósitos das 

pessoas, voltando-se à aprendizagem narrativa, buscando o empoderamento dos sujeitos e como 

identidade narrativa construída desde práticas discursivas e de significação. Logo, se faz como 

uma experiência formadora dialógica e dialética de fazer-revelar narrativamente o mundo e o 

sujeito a si mesmo e aos outros. 

Afinal, como aponta Kearney (2012, p. 428), 

 

Contar histórias é, certamente, algo de que participamos (como atores), assim como 

algo que fazemos (como agentes). Estamos sujeitos à narrativa assim como somos 

sujeitos da narrativa. Somos feitos pelas histórias antes mesmo 

de conseguirmos criar nossas próprias histórias. É isso que faz da existência 

humana um tecido costurado por histórias ouvidas e contadas. Como narradores e 

seguidores de histórias, nascemos no contexto de uma certa historicidade 

intersubjetiva, que herdamos juntamente com nossa linguagem, ancestralidade e nosso 

código genético (grifos do autor).  

 

Se as histórias nos fazem e se fazem por nós, nada mais natural do que trazê-las para as 

situações de aprendizagem, de construção do conhecimento, de formação intelectual, ética, 

social. Por isso, dando mais alguns passos na trilha em que me encontro e olhando em zoom a 

figura que se forma, vejo as NDA na formação docente entendendo que, por meio delas, 

currículo, ciência, arte e tecnologia podem ser postos em constante movimento e provocar o 

exercício de buscar uma compreensão dialética do mundo, das coisas, da vida, construindo o 

próprio sentido da docência, como anunciado por Freire (1996, p. 144):  
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É que lido com gente. Lido, por isso mesmo, independentemente do discurso 

ideológico negador dos sonhos e das utopias, com os sonhos, as esperanças tímidas, 

às vezes; mas às vezes, fortes dos educandos. Se não posso, por um lado, estimular os 

sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido 

com gente e não com coisas. E porque lido com gente, não posso, inclusive, [...] 

recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou 

daquele aluno ou aluna. 

 

Pelas palavras de Freire, que advogam pelo direito ao sonho e à utopia (e também por 

isso têm estreita relação com o currículo narrativo), mais uma vez volto-me às narrativas de 

aprendizagem como um espaço de materialidade para dizer o sonho e para sonhar utopias na 

educação e na formação docente. Utopias “[...] como possibilidade de reinvenção do mundo e 

como alternativas para os desacertos do modelo vigente” (BIANCHETTI; THIESEN, 2014, p. 

37). Afinal, “[...] nunca teremos visto bem o mundo se não tivermos sonhado aquilo que 

víamos” (BACHELARD, 2009, p. 165). Um sonho que é singular, mas se insere no coletivo e 

empurra o sujeito para a ousadia de assumir-se autor nas e das práticas curriculares. “Assumir-

se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos” (FREIRE, 1996, p. 41) reinventando a existência por meio da experiência 

de narrar-se, de escrever-se e inscrever-se no currículo – um currículo que se faz narrativo.  

Esse currículo passa a se movimentar, então, pelas perguntas mais do que pelas 

respostas, pois para narrar seu processo de aprendizagem é preciso perguntar-se 

constantemente: o que aprendi? Com quem aprendi? Como? Por quê? Desde que lugar aprendo 

ou não aprendo? Como esse lugar interfere nos sentidos que atribuo às minhas aprendizagens? 

O que não aprendi? Por quê? Que conteúdos curriculares fazem sentido em minha experiência? 

Por quê? Que diálogos com o outro e o mundo afetam minha experiência de aprender? etc.  

As respostas a essas tantas questões estão com o sujeito que narra e em seu diálogo com 

os outros curriculantes e não somente com o professor. Estão na relação do sujeito com o 

contexto e podem se alterar conforme o momento histórico da pergunta ou mesmo a 

interferência dialógica de outros sujeitos. Assim, a reflexão e a depuração do próprio 

pensamento e da própria aprendizagem tornam-se centrais no currículo narrativo porque são, 

também, inerentes a esse narrar que é temporal, histórica e socialmente situado, criado e 

recriado no cotidiano e marcado pela singularidade e individualidade de seus autores. 

 Por esse prisma, fica mais evidente que é imprescindível compreender o currículo como 

uma construção social, dinâmica, processual, inserida historicamente e crivada pelas relações 

de poder. Sendo ele mesmo, como aponta Arroyo (2013), um território em disputa e de disputa 

pelo poder. O desenvolvimento desse currículo deve partir, então, da experiência dos 

curriculantes (no caso desta investigação, registrada nas NDA) abrindo espaço para o diálogo 
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intercultural e intersubjetivo que não é apenas de reflexão sobre o narrado, mas também de 

constituição pelo narrar, como aponta Bauman (2008, p. 15): “As vidas vividas e as vidas 

contadas são estreitamente interconectadas e interdependentes. [...] as histórias de vidas 

contadas interferem nas vidas vividas antes que as vidas tenham sido vividas para serem 

contadas...”. Assim, o lugar das narrativas de aprendizagem no currículo é também um lugar de 

resistência e semeadura de mudanças nas vidas e nos currículos que ainda estão por vir.  

Nesse sentido, a realização de um currículo narrativo na formação docente pode permitir 

que o professor desenvolva, durante seu processo formativo, as competências necessárias tanto 

para o exercício da docência na realidade atual quanto aquelas que seus alunos devem ter ao 

final da Educação Básica; ou seja, permite uma formação pela perspectiva da “simetria 

invertida”, proposta por Oliveira e Bueno (2013). Essa formação seria mais condizente com as 

necessidades e demandas das escolas e mais coerente com as cobranças feitas aos professores 

em relação à sua atuação profissional – ora, não podemos ‘cobrar’ que os docentes atuem de 

maneiras inovadoras, autorais e críticas se não os formarmos por meio de experiências 

curriculares inovadoras, autorais e críticas.  

Entendo ainda que a ideia de um currículo narrativo pode contribuir também para as 

discussões teóricas sobre currículo, uma vez que nos permite perceber – pela intersecção e 

correlação permanente entre objetividade e subjetividade que se estrutura na narrativa de 

aprendizagem – que: 

 
As teorias pós-críticas podem nos ter ensinado que o poder está em toda parte e que é 

multiforme. As teorias críticas não nos deixam esquecer, entretanto, que algumas 

formas de poder são visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que outras. [...] 

Na teoria do currículo, a teoria pós-crítica deve se combinar com a teoria crítica para 

nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através de relações de poder e 

controle, nos tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, 

que o currículo é uma questão de saber, identidade e poder (SILVA, 2013, p. 147). 

 

No currículo narrativo esse três elementos (saber, identidade e poder) são colocados em 

ação na medida em que a subjetividade narrada é posta em relação com o conhecimento 

curricular e o lugar social do sujeito atravessado por forças econômicas e culturais.  

A importância de um currículo narrativo para a autoria está justamente em permitir 

outros narrares, outras vozes que não somente a dos conteúdos curriculares prescritos e das 

vidas eleitas como relevantes à educação formal dos sujeitos – uma vez que esses conteúdos 

refletem a cultura e o discurso hegemônico dentro da escola e fora dela, conforme já vimos. 

Trata-se de colocar, de fato, os sujeitos no centro da cultura escolarizada (reconhecendo as 

disputas permanentes travadas nesse espaço e no currículo) e não apenas tangenciando os 
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discursos e conteúdos que ratificam a cultura dominante, o olhar pela perspectiva do dominador. 

Fazer professores e alunos-autores é uma forma de ressignificar a cultura objetivada na escola 

abrindo espaço para outras lógicas de construção e apreensão do conhecimento sem perder de 

vista as questões sociais e econômicas que interferem nessa cultura.  

Esse currículo que se abre a essas outras lógicas, esses outros narrares e vozes instaura 

um movimento de reconhecimento que oportuniza mais do que a aprendizagem, a 

transformação dos sujeitos e do coletivo. Ao narrar e problematizar nos espaços de formação 

seus percursos, suas histórias, suas aprendizagens e saberes os sujeitos podem exercitar e 

exercer a autoria; além de desempenharem, simultaneamente, o papel de atores e de 

investigadores de suas vidas, do contexto que os cerca, das relações sociais em que se inserem. 

A partir daí podem transformar-se e transformar o contexto.  

Trata-se, então, de movimentar os vidrilhos do caleidoscópio para buscar o desenho não 

apenas da dimensão cognitiva da aprendizagem (cuja importância não pode ser negada); mas 

também as cores e formas que ilustram o significado que as pessoas dão às aquisições 

cognitivas, assim como os sentimentos que vêm junto com tudo aquilo que fazemos e 

aprendemos (GIMENO SACRISTÁN, 2013).  

  Sigo em frente na busca por essa utopia dando mais alguns passos no labirinto em que 

me encontro e lançando luzes sobre as TDIC como lugares de articulação e materialização do 

currículo narrativo na formação de professores.    

 

4.2.2 Tecnologias na formação docente: espaços possíveis de significação e 

recontextualização do vivido 

 

“Esta profissão precisa de se dizer e de se contar”. 

António Nóvoa (1995)  

 

Tendo já pisado o ‘chão’ dos conceitos de experiência e de currículo narrativo, dedico-

me, neste ponto da narrativa-tese, ao exercício de compreender o lugar das TDIC na formação 

de professores e suas relações com as NDA.  

No atual contexto de digitalização das ações cotidianas, de construções em redes e de 

ubiquidade das TDIC ocorrem, como aponta Almeida (2016, p. 527): 

 
[...] mudanças significativas na cultura, nas relações sociais, nos modos de buscar e 

gerar informações, de expressar o pensamento e a afetividade, na atribuição de 

significados e sentidos ao conhecimento e à própria vida. Tais práticas estão 

integradas ao cotidiano, aos espaços de trabalho e aos relacionamentos, adentrando as 
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salas de aula e interferindo nas relações educativas mais pelos novos modos de pensar, 

representar, aprender e se relacionar do que propriamente pelos equipamentos [...].  

 

Ao permitir, por exemplo, que conteúdo e forma sejam agregados e veiculados num 

espaço-tempo virtual/digital, as tecnologias alteram as formas de conhecer, suprimem o fator 

distância (BIANCHETTI, 2008) e modificam as próprias relações humanas. Nesse cenário, não 

podemos desconsiderar ou minimizar a potencialização das narrativas ao serem construídas 

com as TDIC  e seu impacto no currículo e na formação docente – considerando o ganho 

potencial que essas tecnologias conferem às práticas pedagógicas e ao processo de escrever e 

escrever-se.  

Como há tempos já previa Pierre Lévy (1992), a escrita multimidiática e hipertextual 

(pela qual se compõem as narrativas digitais) está mais próxima da montagem de um grande 

espetáculo do que daquilo que tradicionalmente conhecemos como a redação clássica – em que 

o autor preocupava-se ‘apenas’ com a coerência do texto estático e linear. Assim, as 

possibilidades abertas pelas TDIC na construção de narradores/autores são, certamente, um 

elemento essencial nos estudos que versam sobre a temática das tecnologias na formação 

humana – por consequência, na formação docente.  

No espaço-tempo da cultura digital em que vivemos, torna-se essencial que os 

professores se apropriem das TDIC utilizando-as tanto no próprio processo de aprendizagem 

quanto em sua prática pedagógica. Mas não meramente para automatizar velhas práticas, 

facilitá-las ou torná-las mais rápidas, como simples recursos de captação e distribuição de 

informações, conforme apontam Almeida (2004), Weston e Bain (2010), Almeida e Valente 

(2011), Valente (2013), Costa (2013) dentre outros autores.  É preciso apropriar-se também, e 

especialmente, das novas lógicas de pensamento e formas de representar, aprender e ensinar 

que acompanham as tecnologias digitais de nosso tempo. 

Para vencer o uso meramente instrumental dessas tecnologias, há desafios imensos no 

que diz respeito à organização e estrutura das escolas, ao acesso e à velocidade da internet, à 

gestão escolar, às crenças e valores relacionados à permissão e ao uso de tecnologias móveis 

sem fio (TMSF) em sala de aula, às políticas públicas, à refração e desconfiança de muitos 

docentes em relação ao uso pedagógico das TDIC... 

No caso desta narrativa-tese, o foco recai sobre os desafios da formação docente, alguns 

dos quais elencados por Fantin (2012), e que, por certo, são também grandes e nada fáceis de 

superar: 

 
a) analisar o contexto cultural, o ambiente, a estrutura e cultura organizativa da escola; 

b) conhecer métodos de análise e de pesquisa para viabilizar propostas de uso das TIC 
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na escola; c) conhecer as mídias, suas linguagens e seus processos, suas lógicas de 

produção e consumo; d) atuar pedagogicamente na perspectiva das aprendizagens 

multimídia e das múltiplas linguagens; e) saber usar e operar com qualidade as mídias 

e as TIC em contextos formativos; f) analisar textos diversos [...]; g) planejar a 

mediação e a intervenção formativa [...]; i) trabalhar em grupo; j) aprender e ensinar 

on-line usando crítica e criativamente as ferramentas da cultura digital, as redes 

sociais e plataformas comunicativas, e outras (FANTIN, 2012, p. 293-294). 

  

Além desses, há ainda o desafio que interessa diretamente a esta investigação: a  

formação de professores para integração curricular das tecnologias digitais (ALMEIDA; 

VALENTE, 2011; ALMEIDA, 2009; 2004; VALENTE, 2013) – o que demanda, como aponta 

Almeida (2014, p. 28), “[...] professores conscientes da concepção de currículo e preparados 

para integrar as TDIC à prática com intencionalidade pedagógica clara sobre o que pretendem 

com a integração entre o currículo e as TDIC”.   

Para vencer desafios como esses, as TDIC devem ser vistas e utilizadas enquanto 

ferramentas educativas, mas, para além disso, como instrumentos transformadores do mundo, 

das relações, das maneiras de ver e agir no mundo (SANCHO,  2015), “[...] como instrumentos 

culturais para a transformação social, a democratização, a melhoria das condições de trabalho, 

a solidariedade, a realização humana e a educação de qualidade para todos” (ALMEIDA, 2014, 

p. 21). 

 Compreendidas e utilizadas desde essa perspectiva conceitual, as tecnologias podem 

criar condições para uma formação docente contextualizada e permanente, na qual os 

educadores possam “[...] refletir sobre a própria prática com o uso das TDIC e reconstruir o 

saber ensinado [...] com a integração dos instrumentos simbólicos que caracterizam a cultura 

digital” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 75, grifos dos autores).  Pensando nas características 

das NDA desde esse ponto de vista, entendo que elas podem ser ferramentas educativas 

potencialmente transformadoras da aprendizagem e da relação docente-discente nos processos 

de ensinar e aprender mediados pelas TDIC, desde que exploradas como mais do que simples 

recursos tecnológicos.  

Essa visão das narrativas digitais busca suporte na perspectiva de Jonassen (2007) 

acerca do uso das tecnologias como “ferramentas cognitivas”, uma vez que podem funcionar 

como “[...] parceiras intelectuais do aluno, de modo a estimular e facilitar o pensamento crítico 

e a aprendizagem superior” (JONASSEN, 2007, p. 21). Da mesma forma que os computadores 

e qualquer outra tecnologia, as NDA possibilitam alcançar diversos aspectos apontados pelo 

autor como essenciais à utilização de recursos tecnológicos enquanto ferramentas cognitivas, 

conforme apresenta o Quadro 10: 
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Quadro 10: Características das Ferramentas Cognitivas associadas às NDA 

Ferramentas Cognitivas/Narrativas Digitais de Aprendizagem 

- Permitem: 

 representação de ideias, percepções e convicções dos estudantes; 

 produção de bases de conhecimentos multimídia organizadas pelos estudantes; 

 comparações entre perspectivas, convicções e visões de mundo; 

 representação de perspectivas, argumentos e histórias; 

 existência de um espaço seguro e estimulante para o pensamento dos estudantes; 

 colaboração com os outros; 

 construção coletiva de conhecimentos; 

 reflexão, articulação e representação do que os estudantes sabem; 

 reflexão sobre o que o estudante aprendeu e como aprendeu; 

 estímulo às negociações internas dos estudantes e à construção de significados; 

 construção de representações pessoais dos significados; 

 desenvolvimento do pensamento cognitivo; 

 ampliação e reestruturação cognitiva. 

- Servem a propósitos culturalmente definidos; 

- Não necessariamente facilitam uma tarefa, mas objetivam usar mais efetivamente os esforços 

mentais dos estudantes; 

- Exigem que os estudantes pensem profundamente sobre o conteúdo que estão aprendendo; 

- São dispositivos de pensamento crítico; 

- Envolvem ativamente o estudante na criação de conhecimento que reflete a compreensão e 

concepção da informação; 

- Funcionam como extensão da capacidade humana de invenção e criação; 

- Servem para ajudar os estudantes a organizarem e representarem o que sabem. 
      Fonte: Autoria própria. Adaptado de Jonassen (2007).  

 

Considerando as possibilidades que se abrem ao compreendermos e utilizarmos o 

aparato tecnológico como uma ferramenta cognitiva bem como as possibilidades de 

ressingificação das TDIC diante das interfaces e recursos da web 2.0, seria possível, numa 

formação de professores alicerçada pelo currículo narrativo e construída por meio de narrativas 

digitais de aprendizagem, expandir a capacidade intelectual dos docentes em processo 

formativo e ampliar a visão que eles possam ter das TDIC alçando-a para além da ideia da 

tecnologia apenas como ferramenta ou como um fim em si mesma.  

Isso implica também em mudar uma concepção subjacente ao receio ou à recusa de 

muitos docentes em relação às tecnologias: a de que sejam contrapostas a razão instrumental e 

a razão crítico-reflexiva, como aponta Assmann (2000), e passar a vê-las como “racionalidades 

conjugáveis e complementares” (p. 7).   

 

Em muitos ambientes escolares, persiste o receio preconceituoso de que a mídia 

despersonaliza, anestesia as consciências e é uma ameaça à subjetividade. A 

resistência de muitos(as) professores(as) a usar soltamente as novas tecnologias na 

pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver com a insegurança derivada do 

falso receio de estar sendo superado/a, no plano cognitivo, pelos recursos 

instrumentais da informática. Neste sentido, o mero treinamento para o manejo de 

aparelhos, por mais importante que seja, não resolve o problema. Por isso, é 

sumamente importante mostrar que a função do/a professor/a competente não só não 
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está ameaçada, mas aumenta em importância. Seu novo papel já não será o da 

transmissão de saberes supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos 

de uma nova dinâmica de pesquisa-aprendizagem (ASSMANN, 2000, p. 8). 

 

 

Se a educação está hoje inserida em um mundo de cultura digital, a profissionalidade 

docente está também mergulhada nas TDIC, mas é preciso pensar a tecnologia como ferramenta 

cognitiva, como instrumento sociocultural de nosso tempo, para incorporá-la significativamente 

(e não apenas do ponto de vista da instrumentalização) à prática pedagógica, integrá-la ao 

currículo, envolvê-la na ação educativa. É necessário, para isso, superar posturas ingênuas e 

salvacionistas, mas também medrosas e demonizadoras, assumindo sempre uma posição crítica, 

de reflexão e questionamento numa práxis contextualizada para uma educação transformadora 

e humanizadora – uma educação que se relaciona intimamente com a ideia de currículo 

narrativo que considera “[...] a complexidade do processo social, pela simples razão que ensinar 

é um processo social dirigido a diferentes grupos sociais67” (GOODSON, 2002, p. 30).   

Nesse sentido, Almeida e Valente (2011, p. 32) salientam que “[...] é preciso, sobretudo, 

criar condições para que os educadores compreendam a tecnologia em seus ‘modos de produção 

de forma a incorporá-la na prática’”. Os autores corroboram, assim, as afirmações de Vieira 

Pinto (2005), quando este aponta para a necessidade de se pensar socialmente a tecnologia. No 

que tange às NDA, trata-se também de pensar as TDIC como “[...] possibilidade[s] de criação, 

de pesquisa, de cultura, de re-invenção” de si e do mundo (BONILLA, 2005, p. 79).    

 É nessa direção que tenho caminhado até aqui e, neste ponto da narrativa-tese, 

compreendo que a caminhada teórica vem nos mostrando que a incorporação das NDA às 

práticas curriculares na formação docente pode fazer emergir um processo formativo orientado 

pelas premissas de integração entre tecnologia-currículo-sociedade, na medida em que 

viabilizam que os conhecimentos técnicos/tecnológicos aliem-se aos conhecimentos 

pedagógicos e à experiência do sujeito em formação e sejam costurados pela via da narrativa, 

numa escritura de si que leva ao movimento de ação-reflexão-ação.  

Nessa dialética, os professores podem construir permanentemente sua identidade 

professoral e romper com a lógica de serem vistos como meros repetidores/aplicadores dos 

conhecimentos produzidos. Passam a ser atores, autores, produtores de conhecimentos e 

construtores de um currículo narrativo mediatizado pelas TDIC e no qual também é 

indispensável que: 

 

                                                             
67 Tradução livre do texto original: “[...] la complejidad del proceso social, por la simple razón que enseñar es un processo 
social dirigido a diferentes grupos sociales” (GOODSON, 2002, p. 30).  
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[...] os professores compreendam as características e potencialidades das tecnologias, 

tendo claro que compreender significa mais do que ser capaz de fazer funcionar, 

significa inseri-la no contexto contemporâneo, penetrar nessa nova linguagem, nessa 

nova lógica, nesse novo modo de ser, pensar e agir (BONILLA, 2005, p. 100).  

 

 Destarte, práticas de formação docente mediadas pelas tecnologias que desconsiderem 

esses aspectos atuam no que Costa (2013) aponta como sendo um “subaproveitamento das 

TIC”, uma vez que ficam limitadas ao aprender da tecnologia e/ou ao aprender sobre a 

tecnologia, sem alcançar o aprender com a tecnologia; tampouco levando à reflexão, à 

significação e posterior recontextualização do uso das TDIC nos espaços escolares de atuação 

dos professores após sua formação nos mais diversos níveis.   

 Assim, na contracorrente do subaproveitamento descrito por Costa (op. cit.), a 

relevância e o potencial do trabalho com as NDA na formação docente parece notável por 

permitir aos professores em processo formativo “[...] ter experiências, fazer novas experiências 

e pensar sobre as experiências já vivenciadas assim como sobre as novas experiências [o que] 

contribui para a construção de trajetórias curriculares significativas para a formação 

profissional” (ALMEIDA, 2009, p. 197). Tudo isso tendo as TDIC como aliadas em um 

processo de aprendizagem no qual a “Integração tecnológica significativa é definida como 

currículos que utilizam tarefas autênticas que intencionalmente e ativamente ajudam os alunos 

a construir seus próprios significados a partir da reflexão sobre as experiências68” (XU; PARK; 

BAEK, 2011, p. 189). 

Em consonância com essas proposições e pensando na formação de professores já em 

atuação, como é o caso dos sujeitos desta pesquisa, Almeida (2014) defende a importância de 

uma formação na ação, na qual o professor possa “[...] explorar as TDIC em sua própria 

aprendizagem, identificar as contribuições dessas tecnologias ao ensino, à aprendizagem e ao 

currículo, utilizá-las em experiências com seus alunos, refletir sobre essas práticas à luz de 

fundamentos teóricos e reconstruí-las” (p. 29).   

Em outras palavras, é premente que a formação converta-se, de fato, naquilo que Josso 

(2004) denomina como uma experiência formadora e que se assemelha à aprendizagem 

narrativa proposta por Goodson (2007a, 2007b, 2010). Ambas articulam saber-fazer e 

conteúdos curriculares, “[...] funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-

tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e para a situação, por 

meio da mobilização de uma pluralidade de registros” (JOSSO, 2004, p. 39). 

                                                             
68 Tradução livre do texto original: “Meaningful technological integration is defined as curricula utilizing authentic tasks that 

intentionally and actively help learners to construct their own meanings from thinking about experiences” (XU; PARK; BAEK, 
2011, p. 189).  
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 Nessa direção, o uso da narrativa digital como elemento curricular pode contribuir para 

uma aprendizagem mais colaborativa, além de ser considerado, de acordo do LaFrance e 

Blizzard (2013, p. 27), como “[...] um método inovador, baseado na tecnologia, pelo qual os 

estudantes do século XXI utilizam recursos tecnologicamente avançados para produzir histórias 

e apresentações significativas que, por sua vez, permitem uma co-construção enriquecida do 

conhecimento69”.  

 Se a formação puder propiciar aos professores esse tipo de experiência com as TDIC, 

aliando e entrelaçando conhecimentos técnicos e pedagógicos, os docentes terão a chance de 

vivenciar um processo de aproximação e apropriação crítica e criativa das tecnologias. Além 

do que, poderão experienciar “[...] os modos como a tecnologia pode abrir portas a um novo 

conhecimento e a novos contextos de aprendizagem, baseada na experiência” (PACHECO, 

2005, p. 136).  

 Entendo, com Almeida e Valente (2011), que esse tipo de formação considera que o 

professor (em processo formativo) é o principal responsável pelo desenvolvimento do currículo 

e somente por meio de sua participação ativa na construção curricular poderá exercitar também 

sua participação social questionando ou criticando as tecnologias e analisando suas 

contribuições e possibilidades. Só por esse caminho poderíamos “[...] escapar de um currículo 

legitimador das relações entre poder, mídia, tecnologia e conhecimento que perpetuam a 

hierarquização social” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 36). 

 Do ponto de vista de realização cotidiana desse tipo de formação docente para o uso 

pedagógico das tecnologias, Santos, Rodrigues e Rezende Junior (2016) defendem que é 

preciso, primeiro, criar condições favoráveis e instigantes para o professor querer se aproximar 

e em seguida apropriar-se do recurso digital porque vê sentido em fazê-lo e não porque tem que 

fazer. Assim, em primeiro lugar, a tecnologia não pode ser vista como um empecilho ou um 

dificultador da formação. Só então podemos iniciar ações para fomentar a inserção de recursos 

tecnológicos na prática pedagógica cotidiana do professor de forma que ele consiga atribuir 

significado para isso.  

 Costa (2013) corrobora essas ideias ao apresentar e discutir planos de trabalho para o 

desenvolvimento da formação de professores para o uso das tecnologias em Portugal. O autor 

refere que, no primeiro plano, a meta é “saber usar” as tecnologias; no segundo, o objetivo é 

“saber usar para aprender o currículo”; no terceiro, “saber usar para pensar, decidir e agir” 

                                                             
69 Tradução livre do texto original: “Digital storytelling is an innovative, technology-based method by which 21st century 

students utilize technologically advanced resources to produce meaningful stories and presentations that in turn allow for an 
enriched co-construction of knowledge” (LaFRANCE; BLIZZARD, 2013, p. 27). 
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(COSTA, 2013, p. 66). O trabalho formativo com as NDA alinha-se a essa proposta na medida 

em que, já de início, descentraliza o recurso tecnológico em si mesmo, mas permite que o sujeito 

vivencie sua relação com a tecnologia e aprenda a utilizá-la conforme suas necessidades e 

anseios (primeiro plano). Em seguida, já no processo de construção da narrativa digital, o 

trabalho formativo prioriza os movimentos crítico-reflexivos dos sujeitos em relação aos 

conteúdos curriculares (segundo plano) e às atitudes, posturas, escolhas e significações 

atribuídas pelos sujeitos durante o processo de narrar(-se) mediatizado pela tecnologia e na 

interação com os demais curriculantes (terceiro plano).  

 Assim, como apontam Almeida e Valente (2011, p. 50): 

 
A formação do professor [...] envolve muito mais do que provê-lo com conhecimento 

técnico sobre as TDIC. Ela deve criar condições para o professor construir 

conhecimento sobre os aspectos computacionais; compreender as perspectivas 

educacionais subjacentes aos softwares em uso [...] e entender por que e como integrar 

o computador com o currículo e como concretizar esse processo na sua prática 

pedagógica. 

 

Nessa integração, a tecnologia em si deixa de ser o foco ou o objeto de estudo e passa a ser uma 

ferramenta cognitiva (VALENTE, 2013) – perspectiva que dialoga fortemente com o conceito de 

currículo narrativo, mas acrescenta-lhe necessariamente o elemento tecnológico. Ao fazê-lo, torna 

possível a construção do que Almeida (2014; 2016) vem chamando de web currículo, concebido como: 

 
[...] o currículo que incorpora as distintas dimensões da experiência para o 

desenvolvimento humano, a vida em comunidade e a formação da cidadania 

(ZIRTAE; NONREB, 2015), organizado em redes hipermodais e hipermóveis, abertas 

ao estabelecimento de novos arcos, com a criação de nós e ligações entre os nós em 

processos interativos, iterativos e construtivos. Com a midiatização das tecnologias, 

o currículo se desenvolve a partir do diálogo entre pessoas, linguagens, conhecimentos 

e culturas, da elaboração de produções (nós) e de caminhos epistemológicos (ligações) 

de aprendizagem, da reflexão e depuração de processos, produções e trajetórias, cujos 

registros descortinam narrativas curriculares singulares [...] (ALMEIDA, 2016, p. 

531).  

 

 

 Ainda que o web currículo não seja o foco desta investigação, suas interfaces com o 

currículo narrativo merecem nota. Em ambos, a aprendizagem deve ter significados pessoal e 

social favorecendo o exercício da autoria numa perspectiva humanizadora e emancipadora. 

Além disso, ambos podem ser realizados com o auxílio das NDA – que abrem espaço, como já 

mencionei alhures, para um trabalho de formação no qual elementos culturais como as TDIC 

ou advindos delas e de suas diferentes linguagens (audiovisual, musical, imagética etc.) podem 

ajudar a compor o currículo articulando-se com ele e gerando múltiplos letramentos (ROJO, 

2013; SILVA, 2009; SOARES, 2002).  
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Dessa forma, esses currículos e as suas narrativas podem também contribuir para a 

ecologia de saberes (SANTOS, 2007; 2010a; 2010b) numa formação mais plural, democrática 

e em consonância com o mundo contemporâneo sem deixar de ser crítica e reflexiva, já que 

“[...] reconhecer que a aprendizagem escolar é apenas um dos espaços de aprendizagem mais 

ampla na vida do sujeito é importante para redimensioná-la e legitimar outros tipos de 

experiências que ocorrem fora dela, pois hoje o saber está em toda parte” (FANTIN, 2012, p. 

298).  

 Esse reconhecimento altera a relação currículo/tecnologia, uma vez que aspectos como 

linearidade, sequencialidade e regulação do currículo como texto de estrutura vertical e 

hierarquicamente organizada passam a conviver ou são substituídos pela interatividade, pela 

multimodalidade, pela multidimensionalidade e pela emancipação do currículo como hipertexto 

organizado em redes (PACHECO, 2005) que abrem espaços para considerar a vida e as 

aprendizagens dos sujeitos fora da escola como elementos ricos para a construção do 

conhecimento escolarizado.  

 Esses espaços são essenciais também na formação de professores para o uso pedagógico 

das TDIC se quisermos promover um processo formativo que: 

 

[...] inter-relacion[e] conhecimentos teórico-educacionais, conhecimentos e 

habilidades no domínio da tecnologia e atitudes que promovam o desenvolvimento da 

prática reflexiva, da capacidade crítica, da compreensão de que cada indivíduo produz 

conhecimento, bem como a valorização do ser humano em sua multidimensionalidade 

(cognitiva, histórico-social e ecológica) e a compreensão de que todos podem se tornar 

agentes de mudança (ALMEIDA, 2004, p. 86).  

 

 Vistas por esse prisma, na formação docente, as tecnologias podem ser, elas próprias, 

espaços de significação e recontextualização do vivido e do currículo num movimento criativo 

e crítico-reflexivo que busca uma educação de qualidade, articulada com a cultura de seu tempo 

e as lutas sociais que se materializam no cotidiano da escola; mas também uma educação com 

alma, na qual sentimentos, emoções, desejos e sonhos não sejam “reprimidos por uma espécie 

de ditadura reacionalista” (FREIRE, 1996, p. 145).  

 Acompanhada pelas palavras de Paulo Freire, novamente encontro-me diante de outra 

porta ao final dos caminhos percorridos neste capítulo da narrativa-tese. Das imagens formadas 

neste percurso, levarei para as análises o conceito de experiência, desde Larrosa (2002; 2004; 

2011a; 2011b), em diálogo com a narrativa.  Levarei ainda, como possíveis ‘lugares’ para a 

constituição dessa experiência na formação docente as TDIC e o currículo narrativo (construído 

como uma prática discursiva e de significação que considera o capital narrativo dos sujeitos e 

favorece a aprendizagem narrativa).  
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Meus próximos passos nos levarão à paragem mais importante do labirinto: aquela que 

dividiremos, juntos, com os sujeitos desta investigação, suas vozes, seus sonhos, suas 

aprendizagens e as narrativas que nos contaram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5  GALERIAS E PASSAGENS PARA A EXPERIÊNCIA AUTORAL DE CONSTRUIR 

NARRATIVAMENTE O CURRÍCULO COM A MEDIAÇÃO DAS TDIC  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se o labirinto só existe à medida que o adentramos e passamos a percorrê-lo (LEÃO, 

2005), chego agora ao ponto do percurso que se revela como o mais importante da trilha 

percorrida nesta narrativa-tese. Daqui já posso entrever, ainda que a certa distância, o contorno 

que leva à saída.  

Neste lugar, reencontro os principais personagens desta narrativa-tese: os sujeitos de 

pesquisa – agora, já os tendo conhecido e convivido com eles, dedico-me à tarefa de lê-los com 

curiosidade epistemológica e cuidado investigativo, buscando compreender os sentidos que 

emergem de seus discursos com vistas aos objetivos da pesquisa. Para garantir o anonimato, 

seus nomes não serão revelados, como costumeiramente já se faz nas investigações científicas. 

Entretanto, não os chamarei por siglas ou números; também não lhes darei nomes fictícios 

aleatórios. Esses sujeitos construíram comigo boa parte dos caminhos por onde passei, 

instigaram-me a cada passo, mesmo no tempo solitário de escrever a narrativa-tese. Assim, 

participam dela com nomes que escolheram para si mesmos, com os quais se identificam por 

alguma razão e pelos quais ajudarão a construir esta parte do percurso. 

Como anunciado no Capítulo 2, o corpus de análise foi constituído a partir dos discursos 

das NDA e de outros três contextos enunciativos: as aulas da disciplina, o ambiente do 

Facebook e os grupos focais. Faço neste ponto três movimentos de articulação entre as 

temáticas centrais da pesquisa e os discursos dos sujeitos para desenvolver as análises do 

corpus. 

“Eis a voz, eis o deus, eis a fala,  
eis que a luz se acendeu na casa  
e não cabe mais na sala.” 
Paulo Leminski (1991) 
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O primeiro movimento volta-se à autoria; o segundo, à 

aproximação/apropriação/significação das tecnologias para uso pedagógico; e o terceiro, ao 

currículo narrativo. Em cada temática, a apresentação das análises não se estrutura pelos 

contextos enunciativos, pelos sujeitos ou mesmo pela cronologia de coleta dos dados; mas pelos 

sentidos emergentes dos discursos e pela inter-relação entres esses sentidos. Antes de iniciar as 

análises, recupero também a informação de que os discursos emergentes do campo de pesquisa 

que compuseram o corpus são somente aqueles associados a essas temáticas e, portanto, não 

esgotam todos os dados da empiria. 

 

5.1 “Onde está o autor nos textos de vocês?”: a autoria dos sujeitos construída pela via da 

narrativa digital   
 

 
“Ninguém mais do que eu amava as palavras. Ao mesmo tempo, porém, eu 

tinha medo da escrita, tinha medo de ser outra e, depois, não caber mais em 

mim". 

Mariamar, por Mia Couto (2012) 

 
“As palavras têm o estranho poder de não caber. Nada as contém”. 

Ana Maria Machado (2005) 

 

 Inicio este tópico retomando o objetivo específico a que ele está diretamente associado 

e que anunciei no princípio da caminhada desta narrativa-tese: Reconhecer e analisar indícios 

de constituição de autoria nas narrativas digitais de aprendizagem dos sujeitos de pesquisa e em 

seus discursos sobre o processo de produção dessas narrativas. 

Tento em mira essa proposição, trago à cena o questionamento feito pela professora da 

disciplina em que realizei a investigação e que me parece relevante para entendermos o 

movimento de constituição de autoria provocado pela produção e socialização das NDA. Após 

fazerem uma leitura indicada pela docente, os(as) mestrandos(as) deveriam produzir textos 

reflexivos para serem discutidos no primeiro encontro presencial do grupo e a pergunta da 

professora neste encontro foi: “Onde está o autor nos textos de vocês?”.  O silêncio geral foi a 

resposta. Esse silêncio pode nos indicar que o grupo de mestrandos(as) não assumia a função-

autor em seus textos inicialmente – o que repercutia na postura do ‘não-dizer’ em sala de aula.  

Esse não-dizer também pode estar associado às condições de produção desse discurso, 

na medida em que elas materializavam a relação hierárquica própria dos ambientes escolares 

tradicionais (em que o professor fala e o aluno silencia). O não-dizer pode, ainda, associar-se a 

uma memória discursiva segundo a qual pessoas com formação nas áreas exatas (11 dos 16 

sujeitos do grupo têm formação em Ciências) não gostam  ou não ‘sabem’ escrever. Contudo, 
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nas condições de produção descritas (primeiro dia de aula da disciplina no mestrado), essa 

memória não poderia ser dita/assumida pelos sujeitos.  

 Alguns recortes discursivos do espaço de enunciação do grupo focal e da narrativa 

digital70 de Helena (ambos posteriores ao momento inicial que descrevi), postos em relação ao 

silêncio inicial, indicam que esse silêncio pode estar associado à forma como os sujeitos 

recorrem à memória discursiva: 

 
Mel: [...] porque eu também tenho essa dificuldade da escrita, até por uma questão da formação 

pessoal. (grifos meus) 

 

Helena: Eu tinha um grande obstáculo, que eu não sei escrever! Eu não sei escrever no sentido de que 

eu não tive uma formação pra isso. Eu formei em Física lá na [nome da instituição]. Ou seja, eu nunca 

escrevi na faculdade. (grifos meus) 
 

Helena:  

 
  

 

Orlandi (2012, p. 171) lembra-nos que a memória discursiva remete à ideia de que todo 

dizer se produz sobre um já-dito e, por isso, é um “[...] gesto de interpretação, uma posição, 

entre outras, em relação a uma memória”. Assim, entrecruzando a memória discursiva e a 

posição social das mestrandas Mel e Helena (graduadas em Matemática e Física, 

respectivamente), é possível dizer que elas se inserem em uma memória discursiva, mas o 

esquecimento ideológico as faz ‘esquecer’ que reproduzem um discurso associado à posição-

sujeito que ocupam (professoras de ciências) vinculando esse discurso somente a elas – como 

se fosse uma questão pessoal.    

Assim, ‘assumem’ um interdiscurso71 que é anterior a elas e está associado à ideologia 

positivista e sua visão estratificada da ciência, que separa radicalmente subjetividade e 

objetividade, razão e emoção, letras e números, “pensamento narrativo e pensamento 

paradigmático” (BRUNER, 1991; 1997; 2004). A memória discursiva as induz à reprodução 

do interdiscurso segundo o qual não podemos esperar de pessoas dessas áreas que elas gostem 

                                                             
70 Quanto à forma de apresentação dos recortes discursivos, estão formatados em itálico com fundo cinza os recortes advindos 

dos grupos focais, das falas dos sujeitos em sala de aula ou dos comentários postados no grupo do Facebook. Os recortes das 

narrativas digitais dos sujeitos são apresentados na mesma formatação (fontes, fundos, imagens etc.) em que aparecem nas telas 
das NDA. 
71 Segundo Orlandi (2013, p. 33), o interdiscurso é “[...] todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam 

o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam sentido”.  
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de escrever e sejam autoras, mas que gostem e saibam apenas ‘fazer contas’, numa clara 

compartimentalização e oposição entre os dois modos de funcionamento cognitivo como se eles 

não fossem complementares. Opostamente ao que assumem pelo discurso, ambas as mestrandas 

apresentam fluidez na escrita e na comunicação oral – o que parece confirmar, por um lado, a 

reprodução da memória discursiva e, por outro, a complementaridade dos dois modos de 

pensamento. 

Apesar dessas características pessoais, ao inscreverem-se nessa memória desta forma, o 

efeito de sentido em ambos os discursos pode indicar uma tendência ao afastamento de uma 

das condições de autoria (a fruição), assim como um maior receio e travamento em relação à 

escrita.  Em outro recorte discursivo, entretanto, Mel nega sua dificuldade (antes anunciada) de 

escrever:  

 

Mel: Na outra narrativa que eu fiz, eu comecei a fazer no power point, só que eu comecei a contar, a 

lembrar tantas coisas que me fizeram ser a professora que eu sou [...]. Eu estava no meio do caminho 

e fui pro word, porque eu tive essa necessidade de escrever mais, de detalhar mais. Aí depende do que 

você está falando no momento. [...] Agora, nessa narrativa, um dos motivos de eu ter usado o prezi 

também foi esse: que não precisava de tanta escrita. Não precisava escrever muito. Porque eu sou mais 

de palavras e imagens juntas, mais rápida. (grifos meus)  

 

 A suposta contradição entre os discursos remete-nos a um possível não-dito relacionado 

à memória discursiva e às múltiplas posições-sujeito que assumimos. Quando diz que tem 

dificuldade com a escrita, no primeiro recorte, Mel inscreve-se, pela memória discursiva, na 

posição de quem tem formação em exatas e justifica a dificuldade pela formação. Já quando 

afirma que teve “necessidade de escrever mais”, a mestranda inscreve-se na posição-sujeito 

professora – cuja formação ideológica associa-se àquele sujeito que sabe, que escreve, que lê, 

que explica, que detalha. Vemos aí a dispersão do sujeito no discurso: somos um e somos 

muitos.  

 No decorrer do próprio processo de escritura, a produção das NDA parece ter 

desencadeado em Mel um movimento de assunção de si, de aproximação em relação ao gosto, 

à escolha, ao prazer de narrar conforme necessidades e escolhas particulares (e não conforme 

‘deficiências’, como a dificuldade com a escrita, por exemplo). A busca de Mel por um recurso 

que lhe possibilitasse “escrever mais” em determinada situação (que a seu ver solicitava muita 

escrita) e depois por um recurso que não exigia muita escrita e que a representava como alguém 

que é “mais de imagens e palavras juntas, mais rápida” parece indicar isso e remete à fruição 

que vem com a liberdade de escolher como e por meio de quais suportes estruturar sua narrativa.  

 Outro exemplo de construção gradual da fruição aparece na contrariedade inicial 
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relatada por Douglas e Paullus, quando falam sobre a produção da narrativa no grupo focal:  

 

Douglas: Na verdade, eu não queria fazer [a narrativa], mas eu me vi obrigado a fazer e falei: Então 

eu vou fazer. E aí o sentimento de autoria vem depois e eu fiquei feliz de olhar... Nossa! Ficou legal! 

(grifos meus) 

 
 

 Na fala de Douglas, a contrariedade por não querer fazer é vencida pela obrigatoriedade: 

“mas eu me vi obrigado a fazer e falei: Então eu vou fazer”. Essa obrigatoriedade anunciada 

permite associar o discurso do sujeito ao seu lugar social. Nesse caso, Douglas assume sua 

posição-sujeito ‘aluno’, cuja formação discursiva remete tradicionalmente à obediência às 

regras e ao não questionamento – de fato e literalmente, Douglas não foi ‘obrigado’ a produzir 

a narrativa digital; mas o sentimento de obrigação aparece como um não-dito advindo de uma 

memória e de uma formação discursiva próprias de seu lugar de aluno que deve cumprir um 

requisito de avaliação conforme a determinação do professor.  

‘Vencido’ pela obrigatoriedade, Douglas descobre a fruição da autoria quando se vê 

diante da narrativa pronta, ocupando agora a posição-sujeito ‘leitor’. A fruição parece vir só no 

final, quando da obra concluída; mas também pode ter sido construída no processo de narrar-se 

assumindo a responsabilidade pelo escrito, uma vez que a admiração da própria obra indica a 

qualidade do trabalho e que o autor se viu representado em sua narrativa digital de 

aprendizagem – o que dificilmente se daria se, já no processo, Douglas não tivesse 

experimentado momentos de fruição e responsabilidade. 

  Paullus também se mostrou inicialmente contrariado com a ideia de narrar-se: 

 
Paullus: Quando ela [referindo-se à professora da disciplina] falou que a gente precisava fazer 

narrativa, eu não gostei muito da ideia não. A gente não conta a experiência, né? Conta muito pouco. 

(grifos meus) 

 

 Ao afirmar não ter gostado da ideia de produzir a narrativa digital, Paullus justifica o 

desagrado questionando: “a gente não conta a experiência, né?” – o que nos permite, como no 

caso anterior, associar seu discurso ao lugar social que ele ocupa como professor de Matemática 

na Educação Básica há mais de 15 anos. Ao utilizar “a gente”, Paullus insere-se num contexto 

maior em que a historicidade se faz presente e com ela a alteridade. Não é ele quem “não 

conta”; é a categoria profissional da qual ele é um representante que não faz isso ou faz muito 

pouco. Assim, a construção discursiva de Paullus produz um efeito de sentido que se inscreve 

na própria historicidade, no interdiscurso, da ação e da formação docentes, em que a experiência 

do sujeito-professor fica quase sempre confinada à sua sala de aula (sem diálogo com os pares), 

e nos remete a diferentes formações discursivas que compõem o discurso pedagógico mais 
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tradicional, como por exemplo: ‘Quando a porta da sala se fecha, o professor faz o que quiser 

e ninguém fica sabendo’. Essa referência ao interdiscurso da classe ‘professor’, associada ao 

receio da exposição ao olhar do outro pela escritura de si também aparece no discurso de Mel 

(que é professora de Matemática, assim como Paullus):  

 
Mel: Porque não é fácil também expor e falar da nossa prática. Porque na narrativa querendo ou não 

está todo mundo expondo o que faz, o que não faz e isso mexe com a gente.   

  

 Nesse recorte discursivo, vemos indícios tanto do interdiscurso de classe (já 

mencionado) quanto do receio que permeia a constituição do autor em função de sua exposição 

ao olhar (e ao juízo) do outro (FOUCAULT, 1992). Todavia, ao se entregarem à escritura e ao 

narrar, por meio da produção da narrativa digital de aprendizagem, esses dois mestrandos se 

deixam envolver e constroem narrativas ricas de significados acerca de suas práticas e das 

aprendizagens vivenciadas na disciplina do mestrado.  

 Paullus ainda vai adiante e conta muito mais do que suas práticas como professor 

(mesmo que isso não tenha sido solicitado). A narrativa desse mestrando tem fundo musical 

cantado e tocado por ele mesmo e traz claramente os entrecruzamentos entre suas posições-

sujeito: filho, estudante, militar, marido, professor, militante, pai, amigo, cantor. Os recortes a 

seguir (montagem de algumas páginas da narrativa digital e uma fala do mestrando no grupo 

focal) ilustram esses imbricamentos a que me refiro:  

    

Paullus: 

 

                 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

Paullus: [...] uma coisa que eu queria falar das narrativas que eu acho importante é que quem está 

fazendo a narrativa, primeiro tem que se apresentar, se localizar pra quem está lendo ou ouvindo saber 

de quem se trata. 
  

Pela riqueza de detalhes exemplificada na montagem e pela afirmação de Paullus no 

segundo recorte, percebemos uma alteração no discurso do mestrando. Se antes ele se inscrevia 

numa determinada formação discursiva para justificar o ‘não contar’, agora solicita sua 

subjetividade reunindo-se em sua dispersão por meio de imagens e palavras:“eu queria falar”; 

“eu acho”; “quem está fazendo a narrativa tem que se apresentar, se localizar”;  e do primeiro 

recorte: “eu necessito”. Trata-se de uma subjetividade asssociada  à alteridade – o que se 

materializa no discurso oral (“para quem está lendo saber de quem se trata”) e também nas 

imagens que mostram um Paullus sendo construído nas relações sociais com outros sujeitos.  

O entecruzamento das falas de Paullus (antes e depois da experiência de produzir a 

narrativa digital) com elementos textuais, imagéticos e sonoros de sua narrativa (fotos pessoais, 

música interpretada por ele etc.) permitem a interpretação de que Paullus, no transcorrer da 

escritura e da publicização de sua narrativa parcial no espaço enunciativo criado no Facebook, 

em condições de produção de acolhimento e troca, passou a experimentar a fruição e 

experienciar-se na autoria na medida em que, na narrativa, exercitava:  

 

[...] passar da multiplicidade de representações possíveis para a organização dessa 

dispersão num todo coerente, apresentando-se como autor, responsável pela unidade 

e coerência do que diz. [...] A assunção da autoria implica uma inserção do sujeito na 

cultura, uma posição dele no contexto histórico-social (ORLANDI, 2013, p. 76).  

 

Entendo que esse movimento indica que, em algum momento, produzir a narrativa 

digital passou de ‘tarefa a ser cumprida para o professor’ a ‘experiência formativa’ que 

atravessou o sujeito (LARROSA, 2011b) e o levou a atribuir sentidos ao narrar, encontrando 

fruição onde antes havia contrariedade, expondo-se ao outro como autor responsável por 

organizar suas múltiplas representações e experiências para, em decorrência dessas ações, ver-

se reconhecido e reconhecer-se autor num “percurso de reconhecimento” (RICOEUR, 2006) – 

como é possível depreender também do recorte discursivo de outro mestrando: 

 
Hiassa: O legal é que eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo... E quando eu vi o número de páginas 

eu pensei: Nossa! O pessoal vai me matar! [...] Tanto que quando eu postei eu escrevi que não precisava 

o pessoal ler tudo. Aí quando a Gina escreveu dizendo que tinha lido tudo e tal eu falei: Sério?! Mas 

tantas páginas!! E depois os outros também, aí eu falei: Nossa! Eles gostaram disso! Foi espantoso. 

(grifos meus) 

 

Ao dispensar os colegas da leitura completa de sua narrativa, Hiassa de certa maneira 
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‘foge’ de sua condição de autor. Seu discurso parece orientado pela imagem que faz dos colegas 

(como pessoas ocupadas, ou que não têm tempo, ou que não gostam de textos longos, ou que 

não gostam de ler etc.).  “Esta antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de 

qualquer discurso” (PÊCHEUX, 2010, p. 76, grifos do autor).  Se A e B (sujeitos do discurso) 

são sujeitos sociais que representam, portanto, lugares sociais, esses lugares são também 

representados nos processos discursivos (PÊCHEUX, op. cit.). Assim, é perceptível a imagem 

que A (produtor da narrativa) faz de B (leitor da narrativa). Entretanto, ao receber o retorno dos 

colegas, Hiassa alegra-se e espanta-se – o que o ascende à outra posição em relação à autoria. 

Trata-se, mais uma vez, do percurso do reconhecimento (RICOEUR, op. cit.).  

Ao todo, 12 dos 16 sujeitos da pesquisa tiveram a ação voluntária de incluir em suas 

narrativas digitais (cujo tema eram as práticas docentes e as discussões teóricas da disciplina) 

espaços enunciativos para histórias pessoais sobre a formação desde antes do mestrado, a 

escolha profissional para a docência, o convívio familiar e outros aspectos da história de vida 

que ajudavam a construir a identidade de cada um. Associo esse gesto a dois aspectos: primeiro, 

à fruição do escrever e à constituição da experiência em sua relação direta com a subjetividade, 

a alteridade e a “paixão” (LARROSA, 2011b) na dispersão do sujeito. Segundo, ao 

desenvolvimento (promovido pela produção da narrativa digital) do pensamento narrativo 

(BRUNER, 1991; 1997; 2004) em sujeitos para os quais, por força da formação (como já 

mencionei, 11 dos 16 mestrandos têm graduação em Ciências), o uso da lógica do pensamento 

paradigmático é constante. Ao elaborarem as narrativas, mestrandos e mestrandas 

subjuntivizaram a realidade múltipla que viviam “[...] negociando possibilidades humanas e 

não certezas estabelecidas” (BRUNER, 1997, p. 28), questionando-se em seus diferentes papeis 

e refletindo sobre as diversas posições-sujeito que ocupam cotidianamente e que se entrecruzam 

em suas ações e em seus discursos. 

 Helena materializa essa heterogeneidade e a dispersão do sujeito organizada pela 

função-autor (ORLANDI, 1996) na maneira como estrutura sua história de vida em três páginas 

‘separadas’ entre si (“Trajetória Profissional”, “Trajetória Acadêmica” e “Eu sou...”), mas 

vinculadas ao mesmo link (“Quem sou eu”) na narrativa digital: 
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Helena: 

 

 

 
Helena: 

 

  

 No exemplo de Helena, são os recursos tecnológicos que permitem à mestranda, como 

autora, o exercício de materializar-se em três páginas sobrepostas e complementares, mas que 

podem ser visualizadas também separadamente – o que autoriza a negociação de significados e 

concretiza o desejo da autora de ser conhecida e reconhecida em suas diferentes posições-

sujeito. 

 Os recortes discursivos que se seguem também indicam essa construção, pela qual os 

sujeitos experimentam, de um lado, a fruição do escrever narrando trajetórias e vivências 

pessoais e/ou profissionais anteriores ao momento histórico que a narrativa digital de 

aprendizagem pretendia abarcar; de outro, a dispersão de que são constituídos e que os atravessa 

pelas “[...] múltiplas e complexas identificações do sujeito que formam a identidade do eu. [...] 

uma incorporação, uma dissociação, uma metamorfose” (ECKERT-HOFF, 2008, p. 63). 
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Kenji: 

 
 

 Nessa tela de sua narrativa digital, Kenji exercita, como o fizeram Paullus e Helena, o 

“dar-se a ver” (FOUCAULT, op. cit.) próprio da condição de autor ao expor e organizar suas 

múltiplas posições-sujeito por meio de texto e imagens: o texto apresenta o Kenji professor e 

sua formação profissional, mas alia essas informações objetivas às representações subjetivas do 

sujeito acerca do que o fez optar pela docência e pela Filosofia (“Acredito que o desejo por ser 

professor...”). Essa associação objetividade/subjetividade presente no texto escrito pode indicar 

a fruição do autor ao falar de si – o que é corroborado pelas imagens que ladeiam o texto e 

mostram, expõem um Kenji que se compõe em sua dispersão: a criança, o profissional, o noivo, 

o viajante, o colega, o estudante. Essa mesma atitude de inserir imagens de si em diferentes 

contextos e papeis sociais é encontrada nas narrativas de Mineiro, Gina, Cindy e Fernanda.  

 A mestranda Sara também se exercita como autora ao mostrar-se em suas diferentes 

posições-sujeito, mas em associação com outra condição de autoria: a responsabilidade. 

 
Sara:
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  Essa mestranda insere em sua narrativa digital de aprendizagem uma página intitulada 

“Coisinhas de Sara”, na qual se apresenta de forma indireta – por meio de uma imagem e de 

uma citação – como capoeirista. Nesse caso, a imagem evoca um discurso completo pela 

recorrência à memória discursiva e à experiência social e cultural do leitor (essa memória pode 

ser positiva ou negativa). Entretanto, são as palavras escritas que impõem o significado e a 

interpretação pretendidos por Sara ao evocarem e associarem a capoeira a uma “atitude 

brasileira”, ao reconhecimento de uma “história escrita pelo corpo e pelo ritmo” e à “natureza 

libertária do homem frente à intolerância”. Com isso, Sara exerce a responsabilidade sobre o 

texto produzido, outra das condições de autoria. Ainda que não seja capaz de garantir o que o 

leitor interpretará de sua narrativa, a mestranda mostra-se responsável em relação aos sentidos 

pretendidos e ao lugar social que representa recuperando elementos-chave da formação 

ideológica que compõe o interdiscurso dos grupos de capoeira: a brasilidade, o ritmo, a luta 

pela liberdade e contra a intolerância.   

Essa responsabilidade própria da função-autor é percebida também nos recortes 

discursivos de Mel e Hiassa sobre o processo de produção das NDA: 

 

Mel: A gente fica preocupada com o que o outro vai ler na narrativa da gente. O escrever, como 

escrever, a aparência.  

 
Hiassa: Tanto é que no final da minha narrativa eu coloquei fotos dos alunos, porque eu estou 

descrevendo, mas eles [os colegas] não conhecem, eles não sabem como são os meus alunos. A 

necessidade era mostrar: Olha! É esse aluno, é dele que eu estou falando. Porque eu, todo mundo sabe 

como eu sou, agora e o meu aluno? Então a necessidade era também passar isso, essa cena. (grifos 

meus) 

 

Na fala de Mel, a responsabilidade aparece como um não-dito, por meio da preocupação 

da mestranda com as impressões/interpretações do leitor. Vemos aqui a associação direta entre 

essa condição de autoria (a responsabilidade) com outras duas: a exposição e a alteridade, 

conforme aponta Orlandi (2013). Essas condições marcam o movimento sempre dialógico do 

escrever, pelo qual a presença do outro como ‘leitor presumido’ já no ato da escritura leva o 

autor a uma espécie de ‘diálogo mental intersubjetivo’ com o outro – o que altera o discurso 

desde o momento de sua produção (numa escrita que é sempre, dessa perspectiva, com o outro). 

Parece-me que, à medida que se conscientiza de sua exposição ao olhar do outro e aos 

imprevisíveis efeitos dessa exposição, o sujeito passa a assumir sua responsabilidade e sua 

posição de “autor-responsável”, conforme já explicitei no Capítulo 3 a partir de Maingueneau 

(2010). Mel inscreve-se nessa função de autor-responsável na medida em que reconhece a 
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exterioridade a que deve se referir na narrativa digital e, simultaneamente, remete-se “[...] a sua 

interioridade construindo desse modo sua identidade como autor[a]” (ORLANDI, 2013, p. 76).  

Hiassa, por sua vez, mostra a construção gradual dessas condições de autoria ao afirmar 

que somente no final da narrativa inseriu fotos de seus alunos, pois sentiu “necessidade de 

mostrar” aos leitores “a cena”. Ao verbalizar essa necessidade, Hiassa nos permite perceber: 

primeiro, a mudança de atitude em relação a sua exposição e assunção como autor, assim como 

em relação aos leitores. Se antes eles sequer precisavam ler, agora alteram a forma como o 

mestrando estrutura sua narrativa na medida em que são ‘presenças’ antecipadas já no ato da 

escritura; segundo, sua responsabilidade em relação aos sentidos possíveis de sua narrativa. 

Nesse aspecto, a inclusão de fotos representativas das cenas narradas funcionaria como uma 

espécie de ‘garantia de interpretação’ do leitor. Essa inferência é corroborada pelas 

características de algumas situações escolhidas pelo mestrando para compor sua narrativa: fica 

evidente em várias histórias o perfil carente, por vezes displicente e até rebelde dos alunos. 

Como autor-responsável (MAINGUENEAU, 2010), ainda que de maneira inconsciente, Hiassa 

tenta mostrar pelas imagens (nas quais aparece com os alunos sorridentes e em situações que 

remetem à amizade entre eles) outras emoções associadas às histórias narradas e às 

representações que ele faz de suas experiências como docente.  

Outro aspecto a ser destacado no processo de constituição da autoria pelos mestrandos 

e mestrandas é que, não tendo consciência plena do próprio descentramento, o 

autorreconhecimento subjetivo e identitário parece ser importante para os sujeitos na construção 

de suas narrativas e na assunção da função-autor. Conforme indicam os recortes discursivos a 

seguir, esse reconhecimento funciona como uma aposta de reconhecimento de si pelo sujeito, 

mas que também se constrói em associação com a alteridade (como já apontei no Capítulo 3, 

desde Ricoeur, 2006): 

 
Mel: [...] no visual da narrativa procurei colocar a minha identidade... Tanto que na minha, a 

professora falou: “Nossa! O seu é cheio de movimento!”. Mas é o meu jeito. Eu sou agitada, não 

consigo ficar parada. Se eu fizesse uma coisa muito paradinha, eu ia achar até estranho porque não ia 

ter a minha identidade.(grifos meus) 

 

 Nessa fala, a mestranda nos permite perceber a importância de ‘ver-se’ representada, 

em sua subjetividade, na/pela narrativa digital para assumi-la como sua e responsabilizar-se por 

ela e, com isso, por seu papel de autora (ORLANDI, 1996). Mel quer se mostrar na narrativa 

(“procurei colocar minha identidade”) e se vê representada no discurso e na dinâmica 

iconográfica que imprime ao seu narrar pelo uso tanto de recursos discursivos quanto 

tecnológicos. Ao receber o reconhecimento positivo do outro (nesse caso, a professora), a 
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mestranda assume a posição de autora no contexto histórico e social em que está inserida 

estabelecendo a relação interioridade/exterioridade (reconheço-me e sou reconhecida) inerente 

à assunção, por parte do sujeito, da função-autor (ORLANDI, op. cit.). Em outras palavras, para 

reconhecer-se autora, a mestranda solicita o reconhecimento do outro e, para isso, deixa 

marcas/indícios de si (“é o meu jeito”) no texto produzido: temos aí tanto a ideia de marca por 

meio da qual se reconhece alguém quanto a ideia de “[...] fazer-se reconhecer, provar quem se 

é por meio de indicações certas” (RICOEUR, 2006, p. 17). 

 A imagem da tela inicial da narrativa de Mel corrobora essa interpretação e pode ser 

entendida como uma marca, uma indicação de si: trata-se de uma espiral – imagem que remete 

a movimento constante (“eu sou agitada, não consigo ficar parada” – interioridade), mas 

também ao próprio engajamento da mestranda e sua visão sobre os contextos a que se refere 

em diálogo com o outro (exterioridade). A figura, associada à “espiral de aprendizagem” de 

Valente (2005), mostra a dimensão intersubjetiva de composição do discurso e ajuda Mel a 

tornar-se visível, enquanto autora, “[...] com suas intenções, objetivos, direção argumentativa” 

(ORLANDI, 1996, p. 78) sobre o que compreende dos processos de aprendizagem (tanto os 

seus quanto os de seus alunos) e como os representa. Ao tornar-se ‘identificável’ também pela 

imagem da espiral em sua narrativa, a mestranda assume o papel social de autora, mostra-se 

autora.  

 

Mel: 

 

 

 Em consonância com a postura assumida por Mel, Sara também manifesta o desejo de 

ser reconhecida/identificada/associada à sua narrativa digital: 
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Sara: Quando foi proposto para fazermos a narrativa digital, a primeira coisa que eu pensei foi: Tem 

que ter a minha cara! Poxa! Está falando de mim, da minha vida, do meu dia a dia. E a preocupação 

que tive foi de deixar a minha cara, assumir que isso era meu, sou eu, está sendo eu. E cada um vai se 

vendo também de uma forma diferente cada vez que você olha o que fez. (grifos meus)  

  

 Nesse recorte discursivo, Sara mostra que não basta falar, dizer, enunciar para ser autor 

(ORLANDI, 1996). É preciso estabelecer, via discurso produzido e publicizado, uma relação 

com a alteridade e assumir a responsabilidade por isso (“Tem que ter a minha cara! [...] assumir 

que isso era meu, sou eu, está sendo eu”). A função-autor, portanto, não trata da realidade em 

si nem do sujeito em si, mas do “[...] sujeito que, tendo o domínio de certos mecanismos 

discursivos, representa, pela linguagem, esse papel, na ordem social em que está inserido” 

(Ibid., p. 79).  Ao analisar a experiência de produção das NDA e remetendo-se às narrativas 

produzidas pelo grupo, Helena indica, no grupo focal, sua percepção sobre esse movimento de 

assunção da autoria: “Eu acho que todo mundo conseguiu se mostrar muito no texto” – todo o 

grupo faz meneios de cabeça concordando com a mestranda, o que corrobora a interpretação 

sobre a assunção da autoria pelos sujeitos.      

 Ao afirmar ainda que: “cada um vai se vendo também de uma forma diferente cada vez 

que você olha o que fez”, Sara nos remete ao papel da escrita e da autoria como uma “prática 

de si” (FOUCAULT, 1992) que, ao materializar-se no texto, reverbera sobre o sujeito e o 

(re)constitui. Ainda que os recursos tecnológicos possam ser facilitadores de práticas coautorais 

e de construções em redes dialógicas que permitem a reescrita da narrativa a partir das 

contribuições feitas pelo outro, isso não foi claramente percebido na experiência de Sara e dos 

demais sujeitos.  

 Atribuo esse fato à forma como a dinâmica de publicização das versões parciais das 

narrativas foi realizada no Facebook72 e ao tipo de feedback dado pelos demais membros do 

grupo. Os comentários voltavam-se a parabenizar os sujeitos e incentivá-los a continuar a 

narrativa apontando elementos considerados positivos nas versões parciais, mas não traziam 

reflexões/sugestões de possíveis caminhos a serem tomados pelos autores. Assim, o outro atuou 

nas funções de ‘leitor presumido’ (com quem o autor dialoga internamente) e de ‘leitor real’ 

que contribuiu, muitas vezes, para que os sujeitos percebessem o que e como haviam se 

mostrado na narrativa e pudessem rever-se por meio dessa percepção. Assim, considerando que 

todo discurso é atravessado pelas diferentes vozes com as quais dialoga, pela ideologia, pelas 

                                                             
72 Foi realizada apenas uma socialização por sujeito ao longo do semestre e somente via Facebook. Não houve momentos de 

apresentação e discussão síncrona das NDA. O que foi publicizado nas versões parciais não sofreu alterações nas versões finais 

em relação à forma e/ou conteúdo. Após as socializações, as versões finais das narrativas digitais dos sujeitos trazem acréscimos 
de continuidade.   
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condições de produção, pela formação discursiva na qual está inserido e pela memória 

discursiva a que se remete numa dinâmica permanente, esse outro contribui indiretamente para 

a construção do discurso, mas não pode, por isso, ser considerado ‘coautor’ nem assumir-se 

nessa posição-sujeito.  

 Como aponta Foucault (op. cit., p. 143), na experiência que analiso aqui, é a própria 

“[...] escrita [que] transforma a coisa vista e ouvida ‘em forças e em sangue’. Ela transforma-se 

no próprio escritor [...] Em contrapartida, porém, o escritor constitui a sua própria identidade 

mediante essa recolecção das coisas ditas”. Esse movimento autoral de constituir a escrita e 

constituir-se por ela numa espécie de “efeito bumerangue” (RODRIGUES, 2012) também pode 

ser percebido nos recortes discursivos de Nina e Dalva, no espaço de enunciação da sala de 

aula: 

 
Nina: Muitas vezes você pensa alguma coisa, ou sobre alguma coisa... e a partir do momento que você 

escreve é como se você passasse a enxergar. E talvez você consiga ver de uma outra forma. (grifos 

meus)  

 
Dalva: [...] porque a gente se modifica através das nossas escritas. (grifos meus) 

  

 Além desse efeito de constituição mútua entre o texto e o sujeito que se modifica e passa 

a enxergar (“talvez de outra forma”) o que pensa/sente quando se vê diante do discurso que ele 

mesmo produziu, a construção discursiva de Nina (assim como as de Sara e Dalva) é indiciária 

da relação com a alteridade como condição de autoria. Após dar forma a seus pensamentos por 

meio da linguagem (verbal e não verbal), as mestrandas experimentam-se como leitoras de si 

(outras de si) diante de sua narrativa digital de aprendizagem e experienciam também a 

exposição ao olhar do outro. Com isso, iniciam-se na experimentação de uma das angústias da 

autoria: o fato de que, com a materialização escrita de seu discurso, as intenções do autor e as 

do texto deixam de coincidir (o que produz o ‘medo de perder-se’ a que se referem Machado e 

Gianella, 2000). Uma vez tornados públicos pela escrita, os pensamentos e representações do 

autor podem gerar interpretações e contornos inesperados no momento da escritura inclusive 

pelo próprio autor. Parece ser o que Nina vivencia ao afirmar que “é como se passasse a 

enxergar” o que ela mesma pensava e “talvez consiga ver de uma outra forma” – num 

movimento de construção de uma “identidade narrativa”, como aponta Ricoeur (2006, p. 115), 

em que “Aprender a narrar-se é também aprender a narrar a si mesmo de outro modo”.   

 Essa interpretação é corroborada por outro recorte discursivo desta e de outra mestranda  

em contexto discursivo posterior à produção das narrativas (o grupo focal): 

 



177 
 

Nina: Em mim, o sentimento de autoria foi mais forte não enquanto eu escrevia, mas quando os colegas 

comentavam. Porque aí sim eu me percebi porque eles comentaram a partir do que eu expus pra eles. 

Foi aí que eu consegui me sentir autora. (grifos meus) 

 
Mel: Às vezes vinha um comentário e com ele eu percebia alguma coisa que eu não tinha pensado, que 

eu não tinha visto o que eu tinha transmitido com aquela escrita e só com o comentário do colega é que 

eu percebi. (grifos meus) 

 

 Após publicizarem suas NDA e se depararem com os comentários dos colegas, numa 

relação com a alteridade que é inerente à exposição pela escritura, Nina e Mel experimentam 

essa exposição ao outro mais efetivamente, pois não se trata mais somente de seu papel como 

outra de si e leitora de si. Trata-se, agora, de perceber os efeitos e interpretações geradas pelo 

seu discurso em outros sujeitos: “eu me percebi porque eles comentaram a partir do que eu 

expus pra eles”; “eu não tinha visto o que eu tinha transmitido com aquela escrita”. Ou seja, 

os comentários partem da materialidade das narrativas e não do que elas pretendiam dizer. 

“Aquilo que o texto diz importa mais do que aquilo que o autor quis dizer” (COMPAGNON, 

1999, p. 83).  A percepção dessa falta de domínio sobre a própria criação diante da relação com 

a alteridade é relativa à constituição do sujeito na função-autor.  

 E é justamente a exposição ao outro que parece gerar discursos por vezes contraditórios 

pelos quais os sujeitos ora assumem-se em sua condição de autores, ora manifestam o receio de 

mostrar-se, de “dar-se a ver” (FOUCAULT, 1992) pela narrativa, como ilustra o recorte 

discursivo a seguir: 

 
Nina: Em se tratando de narrativa, que é onde eu me exponho, exponho de mim, então eu quero 

apresentar de uma forma agradável, de uma forma bonita, de uma forma que cause impacto, que meus 

colegas gostem.  No meu caso, por exemplo, eu jamais criaria um site ou um blog. É uma coisa que 

ninguém saberia que eu tenho um site ou um blog, só nós saberíamos, mas só pelo fato de eu saber da 

possibilidade de alguém digitar o meu nome e achar, e me achar de alguma forma, a minha exposição... 

Então jamais eu usaria esses recursos. (grifos meus) 

 

Numa mesma enunciação, Nina gera efeitos de sentido contrastantes. A mestranda 

assume sua posição de autora reconhecendo sua exposição ao outro, querendo apresentar-se a 

esse outro (mostrar-se para ele) e buscando conscientemente formas de materializar essa 

exposição: “eu me exponho, exponho de mim”; “eu quero apresentar...”; “de forma agradável, 

bonita, que cause impacto e que os colegas gostem”. Mas Nina também nega a exposição a 

uma alteridade que ela considera ‘desconhecida’, como se pudesse controlar ou limitar o 

alcance de seu texto: “eu jamais criaria um site ou um blog”; “ninguém saberia que eu tenho”; 

“só pelo fato de eu saber da possibilidade de alguém digitar o meu nome e achar”; “jamais eu 

usaria esses recursos”. Ou seja, a mestranda de certa forma aceita a exposição, mas desde que 
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esta seja limitada, circunscrita a determinado grupo no qual ela se sente confortável e acolhida. 

Por isso, acaba de certa maneira negando algumas das condições de autoria: a exposição e a 

relação com a alteridade.  

Se retomarmos as condições históricas de construção da figura do autor apresentadas no 

Capítulo 3, é possível interpretar que o discurso de Nina pode parecer contraditório, mas, de 

fato, retoma (nas condições de produção atuais) o interdiscurso constitutivo da própria ideia 

moderna de ‘autor’ – que se instala entre a exposição e a punição; entre a recompensa e o 

rechaço (PETRY, 2005) e, portanto, constrói-se na/pela contradição. O discurso indica, ainda, 

o descentramento do sujeito, uma vez que Nina inscreve-se simultaneamente em formações 

discursivas de certa maneira opostas entre si (o mesmo ocorre com outra mestranda, Lua, como 

veremos adiante).  

Ainda em relação a esse descentramento, cabe apontar que, em sua narrativa, Nina 

expõe-se radicalmente à opinião, à interpretação e ao julgamento do grupo pela apresentação 

de uma história que confronta diretamente os pensamentos e posicionamentos da maioria da 

turma em relação ao gosto pela docência. As experiências narradas pela mestranda podem ser 

sintetizadas pela tela a seguir: 

 

Nina:  

 

 

 Nesse recorte, Nina assume-se na função-autor na medida em que se responsabiliza pelo 

que expõe (“eu me senti exatamente assim”) e pelos efeitos de um discurso que, mais pela força 

das imagens escolhidas do que pelas palavras, materializa ‘exatamente’ a visão generalizadora 

da mestranda acerca da experiência docente. Pela associação discurso/imagens, Nina gera o 

efeito de sentido de que ‘todo’ professor em sala de aula fica esgotado física e mentalmente 

(como representa o cachorrinho sem pelos, de olhos esbugalhados e língua para fora). Ao passo 
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que ‘todo’ professor em função administrativa (que não é inerente a essa profissão) sente-se 

bem e não sofre os ‘efeitos negativos’ de dar aulas. Por meio dessa generalização, a mestranda 

arrisca-se à desaprovação do grupo (formado, em sua maioria, por docentes atuantes em 

diferentes níveis de ensino e engajados com as funções próprias da profissão). Associo esse 

movimento autoral de Nina ao acolhimento característico do grupo, mas também ao 

empoderamento desencadeado pelo processo de narrar-se quando ele se torna uma legítima 

“experiência” (LARROSA, 2002; 2011b). 

As condições de produção dos discursos (constituídas nas práticas curriculares e nos 

momentos de interlocução) parecem ter sido cruciais para que os sujeitos se autorizassem à 

exposição ao outro (e com o outro) e imprimissem em suas narrativas uma identidade que, como 

já apontei, não existe em si mesma, mas é construída e reconstruída incessantemente na relação 

com a alteridade e emerge somente em alguns momentos pela porosidade da linguagem fazendo 

ecoar as muitas vozes que habitam o sujeito (ECKERT-HOFF, 2008).  

 A construção gradual da autoria pelos sujeitos desta investigação parece estar associada 

a essa possibilidade de se dizer (tão comumente negada nos currículos e na formação de 

professores), de se narrar para si mesmo, para o outro, em relação ao outro e por vezes com o 

outro, como indicam os recortes seguintes:  

 
Clara: A narrativa é um desabafo, um momento eu e eu. (grifos meus) 

 
Lua: Eu me entreguei totalmente às narrativas... Coloquei meus alunos também... E foi ficando gostoso 

de ver e sentir liberdade de contar. (grifos meus) 

 

Lua: Temos medo do que vão pensar. Mas ao mesmo tempo em que escrevo a narrativa pra mim, quero 

que leiam! (grifos meus) 

 

 A entrega, o desabafo, o momento consigo mesmo provocados pela produção das NDA 

e manifestos no discurso de Clara e Lua podem ter contribuído para o que Larrosa (2011b) 

aponta como essencial à constituição da experiência: parar, sentir, olhar, se entregar. Assim, a 

experiência pode metamorfosear-se em fruição da escritura, como afirma Lua: “eu me 

entreguei” e “foi ficando gostoso de ver e sentir liberdade de contar”.  A fruição parece 

aproximar os sujeitos das demais condições de autoria (exposição, relação com a alteridade, 

responsabilidade e reconhecimento), como indica o pedido de Lua: “quero que leiam!”. Ao 

mesmo tempo, a experiência autoral, ainda que prazerosa em alguns momentos, continua sendo 

risco, aventura e medo justamente pela exposição: “Temos medo do que vão pensar”.  

 Aqui, podemos inferir dois movimentos: o primeiro mostra Lua atravessada pelo 

interdiscurso e, por isso, mobilizando uma memória discursiva negativa em relação à autoria, a 
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que podemos associar: a) o discurso de que o autor é alguém exposto ao olhar alheio; b) o 

discurso de que o autor não tem controle sobre como compreenderão o que ele escreve e como 

isso afetará sua imagem; c) o discurso de que o autor pode ser punido. Essa memória discursiva 

é mobilizada em “temos medo do que vão pensar” produzindo o sentido “ser autora amedronta 

porque me expõe”. 

 O segundo movimento também inscreve o discurso da mestranda como articulador de 

diferentes formações discursivas, ou seja, num interdiscurso associado à autoria, mas agora em 

seu sentido mais positivo, que entrecruza: a) o discurso do autor como alguém que tem 

autoridade; b) o discurso do autor como alguém que tem uma existência material (pelo seu texto 

e pelo seu discurso) capaz de extrapolar sua existência física e alcançar pessoas desconhecidas 

influenciando-as; c) o discurso da autoria como princípio de reconhecimento; d) o discurso que 

coloca o autor num lugar social privilegiado, quase sacralizado, como diria Foucault (1992). 

Entendo que essa memória discursiva é mobilizada em “quero que leiam!” produzindo o 

sentido “quero ser autora!”. 

 Os recortes discursivos apontam mais uma vez o sujeito cindido cuja materialidade 

discursiva constitui-se no contexto histórico-social, mas também na relação consciente e 

inconsciente “[...] num percurso sem direito nem avesso, de onde o sujeito se enuncia sem saber 

o que diz em uma fala que diz muito sobre este saber” (BRANDÃO, 2012, p. 68). Em outras 

palavras, Lua, assim como vários de seus colegas já trazidos para esta análise, mostra-se, por 

seu discurso, no conflituoso processo de tornar-se autora; uma posição/função historicamente 

associada a dois polos distintos: de um lado, proteção/reconhecimento; de outro, punição.   

 No contexto de enunciação do grupo focal, Lua retoma discursivamente, em diferentes 

momentos, sentidos que ajudam a pensar sobre o processo de constituição autoral e o percurso 

curricular dessa mestranda: 

 
Lua: Eu tive vários pensamentos em relação às narrativas. No começo, um pouco de medo... O que eu 

vou escrever? Será que vai ficar legal? Será que eu vou ter alguma coisa interessante?  
 

 Nesse primeiro recorte, o medo associa-se diretamente à exposição pelo escrito e à 

iminência do olhar do outro sobre si após essa exposição. “Haverá algo para contar que interesse 

ao outro? Que o faça construir uma imagem positiva de mim?” parecem ser os não-ditos desse 

discurso em que a alteridade presumida atravessa o sujeito e constitui seu discurso – o que 

significa dizer, como aponta Pêcheux (2010, p. 81), que “[...] não se trata necessariamente de 

uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentido’ 

entre os pontos A e B”. Novamente, como no discurso de Hiassa, apresentado mais no início 
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dessas análises, a antecipação do que o outro vai pensar constitui o discurso e o sujeito em sua 

função-autor.  

 No segundo recorte, essa antecipação aparece mais fortemente associada à avaliação e 

ao julgamento presumidos – o que confere um peso ainda maior à escrita da narrativa para Lua 

e à sua posição-sujeito como autora. Entretanto, em seu discurso, ela ‘tira’ discursivamente o 

peso de si (“eu”) e aparece quase sempre representada pelo outro (“você”) num movimento que 

pode ser associado à constituição intersubjetiva da função-autor:  

 

Lua: Se você vai escrever, você não escreve qualquer coisa. Você vai pensar. E o pior de tudo é que 

cada vez que você lê, você acha uma coisa: não era essa palavra. Não era isso que eu queria dizer. 

(grifos meus) 

  

 No terceiro recorte, o olhar do outro não é mais visto como amedrontador, mas como 

promotor e instigador da própria autoria. Da mesma maneira, Lua parece também ter construído 

outra imagem de si (a partir do reconhecimento do outro), agora já na condição de autora:  

 

Lua: É bom saber também que alguém vai se interessar por aquilo, nem que seja um pedacinho ali vai 

servir pra alguém. Sinto orgulho de ter feito isso. É diferente se sentir autor. Até te agradeço pela 

oportunidade de poder ter falado [escrito] e todo mundo ouviu [leu], todo mundo comentava...(grifos 

meus) 
 

 O discurso parece alterar-se em função dessa mudança de perspectiva sobre o outro e 

sobre si mesmo, como aponta Pêcheux (2010, p. 81): “[...] o que funciona nos processos 

discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem 

cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” 

(grifos do autor). Lua sente-se reconhecida pelo outro (a quem considera e dá importância) na 

medida em que se percebe ‘lida’, ‘ouvida’ por esse outro – que, ao comentar sua narrativa, 

confere-lhe também importância e reforça a ideia de que ela ‘pode’ autorizar-se a dizer, a 

reconhecer-se autora e até a orgulhar-se dessa posição sujeito (“Sinto orgulho”; “É diferente 

se sentir autor”). Novamente, o percurso do reconhecimento (RICOEUR, 2006) manifesta-se 

como condição de autoria. 

 No quarto recorte discursivo, a mestranda indica a superação do medo pelo movimento 

de autorizar-se a se mostrar e a assunção da função-autor extrapola o espaço enunciativo 

acolhedor da disciplina em que foram produzidas as NDA:  

 

Lua [discurso produzido desde a fala de uma colega sobre não querer se expor]: Eu acho interessante 

pensar nesse medo de se expor, né? Eu divulguei pros meus alunos a minha narrativa, falei que tinha 

as fotos deles... (girfos meus) 
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 Parece que Lua nos apresenta indícios de uma “aprendizagem narrativa” que a desloca 

de uma posição inicial de medo para uma posição de questionamento do medo (“interessante 

pensar nesse medo de se expor, né?”). Responsabilizando-se pelo que produziu e ampliando 

sua exposição pela narrativa digital de aprendizagem (“divulguei pros meus alunos”), a 

mestranda não só assume-se na função-autor como também indica um movimento de “[...] 

aprender sobre si mesm[a] como pessoa e definir um projeto identitário” (GOODSON, 2007a, 

p. 250). Esse tipo de aprendizagem associa-se à experiência no sentido larrosiano do termo e é 

constitutiva de um currículo capaz de promover o empoderamento dos sujeitos – o que, nesse 

caso, materializa-se pela assunção da autoria.  

 Esse percurso do reconhecimento (RICOEUR, op. cit.) experimentado por Lua parece 

ter sido também vivenciado pelos demais mestrandos nesta experiência de produzir e publicizar 

as NDA, como sugere o recorte discursivo a seguir: 

 
Helena: Eu não sei se todo mundo teve o mesmo sentimento, mas assim que eu postei a minha 

[narrativa] e entrava no Facebook de dois em dois minutos para ver se alguém já tinha lido, se alguém 

já tinha comentado! [todo o grupo concorda fazendo meneios de cabeça]. A expectativa para saber o 

que vão achar do que eu criei, de tudo. Isso era muito legal! Não era o mesmo sentimento dos outros 

trabalhos que a gente fez e postou [grupo concorda novamente e Lua diz: "A narrativa foi especial!"]... 

tanto não era que quando fizemos o trabalho do relato, a Cindy postou o dela e passou um dia e ninguém 

tinha curtido nem comentado e ela escreveu: "Gente! Ninguém vai curtir? Ninguém vai ler?", quer 

dizer, ninguém deu atenção pra ela em relação a isso. Mas pras narrativas, postava e dava um minuto 

a gente já ficava ali querendo saber quem já leu, quem não leu, o que achou, o que não achou, porque 

não achou... (grifos meus) 

 

 Pelas características das NDA como um gênero autobiográfico, o exercício das 

condições de autoria tende a tornar-se mais ‘vivo’, assim como a busca e a espera pelo 

reconhecimento que se dá em um percurso intersubjetivo já que “[...] o que dá sentido à escrita 

não são apenas os signos gravados num suporte físico [ou virtual], mas é a significância que 

eles adquirem ao se inscreverem no mundo, tanto para o autor como para seus leitores” 

(RODRIGUES, 2011, p. 88).  

 Encerrando este tópico, recupero a afirmação de Halmann (2012, p. 127) segundo a qual 

“A construção dos sentidos de cada indivíduo, a partir dos significados socialmente 

compartilhados, representa, por si só, um processo autoral”. Entretanto, as análises parecem ter 

mostrado que a assunção da função-autor pelo sujeito passa por um processo constitutivo da 

autoria que solicita – além da construção de sentidos e da externalização do pensamento por 

meio da linguagem (HALMANN, op. cit.) bem como da negociação social dos sentidos 

produzidos – algumas condições: fruição, exposição, responsabilidade, relação com a alteridade 

e, finalmente, reconhecimento. Esse processo pôde ser percebido nas construções narrativas e 
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nos discursos de 14 dos 16 sujeitos desta investigação em diferentes níveis e com primazia de 

uma ou outra condição de autoria, mas com a presença de todas.  

 Assim, entendo que o ciclo da autoria (Figura 12) foi promovido pela produção e 

veiculação das NDA como atividade curricular no processo formativo dos sujeitos. Como 

sintetiza a mestranda Dalva: “Fomos autores da nossa própria história”. 

Sigo adiante no percurso analítico lançando luz sobre os discursos e as narrativas dos 

sujeitos em associação com a próxima temática.  

 

5.2 “O que será que ‘fulano’ vai inventar?”: aproximações e apropriações; ressignificação 

e recontextualização da tecnologia 

 
“Ocupo muito de mim com o meu desconhecer”. 

Manoel de Barros (2016) 

 

“[...] não basta o vertiginoso passo que consiste em desativar o confinamento 
mediante a irrupção das novas tecnologias. Falta, sem dúvida, redefini-las 

como espaços de encontro e diálogo, de produção de pensamento e 

decantação de experiências capazes de insuflar consistência nas vidas que as 

habitam”. 
Paula Sibilia (2012) 

 

 Seguindo os passos com que iniciei o tópico anterior, recupero também aqui o objetivo 

que me orientou nas análises que seguem: Reconhecer e analisar indícios de 

aproximação/apropriação/significação da tecnologia para uso pedagógico pelos sujeitos de 

pesquisa estimulados pela produção de narrativas digitais de aprendizagem. 

 No Capítulo 2 desta narrativa-tese, ao apresentar os sujeitos da investigação tentando 

conhecer os usos que costumeiramente fazem das TDIC, pude perceber que se tratava de um 

grupo que possui e utiliza dispositivos tecnológicos em suas relações sociais e em algumas 

situações no exercício da docência (Gráficos 6, 7, 8 e 9). Ainda assim, em meu segundo 

encontro com o grupo, solicitado pelos mestrandos e mestrandas para que pudessem conhecer 

as características e possibilidades de construção de narrativas digitais, deparei-me com a 

refração à tecnologia tão comumente encontrada nos cursos de formação de professores e 

demonstrada na postura de alguns dos sujeitos. Entretanto, ainda nesse encontro, o interesse e 

a curiosidade de outros foi aos poucos contagiando os demais – o que, nesta fase final do 

processo investigativo, percebo ter sido o indício de uma espécie de ‘contágio positivo’ que 

ocorreria com o grupo relativamente à aproximação/apropriação/significação das tecnologias 

para uso pedagógico.   

O movimento de aproximação e apropriação técnica dos recursos tecnológicos, feito 

pela maioria dos mestrandos e mestrandas, pode ser percebido com relativa facilidade olhando 
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para o panorama das escolhas feitas pelos sujeitos em relação aos suportes para construção das 

NDA (Quadro 11) e acrescentando a informação de que 11 dos 16 sujeitos escolheram produzir 

suas narrativas por meio de recursos que nunca haviam utilizado: 

 

Quadro 11: Suportes utilizados para elaboração das NDA 

Suporte/recurso Quantidade de 

mestrandos 

Site 5 

Prezi73 3 

Blog 1 

Arquivo de texto (Word ou PDF)  2 

Slides 3 

Slides convertidos em vídeo 1 

Pixton74 e slides associados 1 
                   Fonte: Dados de pesquisa.  

   

A diversidade de suportes, ainda que não seja o interesse principal desta investigação, 

parece indicar a importância de os sujeitos terem liberdade para escolher o recurso que melhor 

lhes ajudasse a contar suas histórias, que melhor lhes representasse em uma atividade curricular 

que pretendia unir conteúdos formais e percepções/representações/experiências de 

aprendizagem em inter-relação com esses conteúdos. Essa liberdade e seus efeitos aparecem 

nos recortes discursivos a seguir: 

 

Douglas: Acho que a turma se dividiu: aqueles que quiseram aprender uma nova ferramenta pra 

trabalhar com as narrativas e aqueles que preferiram ficar mais na zona de conforto, que foi o meu 

caso. Falei: Ah! Já tenho um monte de coisa pra fazer e pra pensar e ainda vou aprender a usar outras 

coisas? Eu preferi ficar no power point, que eu já conhecia. [...] Acho que também tem a ver talvez com 

motivação mesmo. Acho que o tempo de cada um pra fazer... (grifos meus)  
 

Ao referir-se à sua escolha, Douglas afirma ter preferido ficar “na zona de conforto” 

propiciada por um recurso que ele já dominava tecnicamente e associa essa postura a elementos 

como falta de motivação e de tempo. Por esse discurso, Douglas inscreve-se em uma formação 

discursiva que é anterior ao uso das TDIC nas escolas,  remetendo a um contexto histórico mais 

amplo e à figura de um professor que tem grandes dificuldades para rever e refazer sua prática 

diante das mudanças sociais e culturais – muitas vezes por força de um trabalho precarizado 

com extensas e extenuantes jornadas diárias de aulas, correções e planejamentos associadas a 

                                                             
73 Trata-se de uma ferramenta online de uso gratuito para a criação de apresentações não lineares armazenadas em nuvem. A 

apresentação fica disponível a partir de login em conta criada no site: www.prezi.com. 
74 Trata-se de uma ferramenta online de criação de histórias em quadrinhos. O uso é gratuito até um número ‘x’ de quadrinhos, 

mas ultrapassando-se o limite estipulado pelo site, é necessário associar-se por meio de pagamento de taxa. Pode ser acessado 
pelo endereço: https://www.pixton.com/br. 

https://www.pixton.com/br/
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baixos salários e pouco reconhecimento. O mestrando recupera, assim, a memória discursiva 

de uma formação ideológica historicamente construída no Brasil e que lhe permite, nas 

condições de produção atuais, ‘justificar’ suas escolhas por associação às dificuldades vividas 

pela categoria profissional a que ele pertence e não à tecnologia em si.  

O recorte da narrativa de Douglas contribui para percebermos a força que a 

desmotivação e a precariedade do trabalho docente têm na memória discursiva desse mestrando 

por meio da referência à situação extrema de agressão sofrida por um docente e noticiada nas 

redes sociais. Essa memória ajuda a compor o discurso de Douglas em outro contexto 

enunciativo (o grupo focal) produzindo o sentido: “Já temos muitos problemas, muitas coisas 

para pensar e não precisamos aumentar nossas dificuldades com novos desafios”. 

 
Douglas: 

 

 

Ao sentir-se ‘autorizado’ a contar suas histórias, reflexões e aprendizagens por meio de 

um suporte tecnológico que já dominava, Douglas (inicialmente desmotivado e sem tempo) 

constrói uma narrativa criativa que se organiza em atos, como em uma peça teatral – o que pode 

indicar seu envolvimento progressivo com esse narrar(-se) no qual a tecnologia tornou-se 

‘transparente’ exatamente por não ser um empecilho a priori. Nesse sentido, a atitude de 

Douglas corrobora a ideia de que, na perspectiva de um trabalho formativo que considere as 

TDIC como “ferramentas cognitivas”, “O esforço mental exigido para aprender a utilizar o 

software não deve exceder os benefícios de pensamento que dele resultam” (JONASSEN, 2007, 

p. 33).  

O mesmo parece ter ocorrido com Dalva, cujo discurso aproxima-se em sentido do de 

Douglas e novamente reflete as condições históricas do sujeito social que o produz:  
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Dalva: De início, quando eu soube que teria que fazer uma narrativa no meio digital, usando as mídias, 

eu tive muita dificuldade, mas é uma dificuldade que eu já tenho. [...]. Eu só fiz no power point mesmo 

por falta de tempo e até mesmo por uma certa comodidade e porque eu ia escrever muita fala de aluno. 

Então eu achei que ia ser o meio que pelo menos as pessoas iam focar mais a atenção, que era o que 

eu queria. (grifos meus) 

 

 No caso de Dalva, além do tempo e da comodidade, outros elementos aparecem como 

responsáveis pela escolha da mídia: a dificuldade da mestranda com os recursos tecnológicos 

(“é uma dificuldade que eu já tenho”) e a adequação da mídia aos interesses discursivos (“eu 

achei que ia ser o meio que pelo menos as pessoas iam focar mais a atenção, que era o que eu 

queria”). Novamente, a liberdade de escolha permite ao sujeito ser ativo em seu processo de 

narrar as experiências e aprendizagens que teve sem que as TDIC tornem-se obstáculos e 

acabem gerando o efeito inverso de afastá-lo e amedrontá-lo fazendo-o sentir-se incapaz diante 

dessas tecnologias.  

 A adequação do recurso tecnológico aos interesses discursivos do sujeito que produz a 

narrativa digital e às suas construções cognitivas também parece ter orientado as escolhas de 

Fernanda e Kenji: 

 
Fernanda: No começo eu acho que eu fiquei espantada, porque era uma narrativa, mas pra mim uma 

narrativa era contar alguma coisa. Então como eu vou fazer uma narrativa com vídeo? Pra mim, 

narrativa era discorrer. Então, ah! Vou fazer no word, vou discorrer e tá tudo certo. Mas ao mesmo 

tempo eu não queria que fosse algo discorrido porque... tem várias esferas na minha vida; tem a escola 

que eu trabalho, tem a faculdade, o mestrado e tem outras coisas que, se eu fizesse no word, talvez 

ficasse muito confuso. Então, eu acho que a melhor maneira foi criar um site onde os leitores 

escolhessem o que eles queriam ler. (grifos meus) 

 
Kenji: Primeiro eu olhei de todos né, e disse: vou pensar primeiro em fazer no prezi. Comecei a fazer, 

mas depois eu queria fazer, dentro da narrativa, as minhas práticas, o conteúdos das aulas que eu 

ministrava, eu queria fazer essa relação. Então o prezi não foi a ferramenta útil nesse momento. Então 

eu comecei no uso do power point, essa nova versão do power point, ela é mais dinâmica, né? E foi por 

aí que eu fui me organizando. E também porque ia ficar próximo do da Dalva. (grifos meus) 

 

 Os discursos de Fernanda e Kenji aproximam-se e trazem vários elementos importantes. 

A escolha dos sujeitos pelo suporte tecnológico mais adequado às suas intenções discursivas (e 

também cognitivas na medida em que a narrativa deveria representar as aprendizagens desses 

sujeitos) indica um gesto autoral de responsabilidade e assunção da NDA como uma produção 

sua, pela qual e na qual estariam representados. Fernanda, por exemplo, desiste da opção mais 

fácil (“Vou fazer no word, vou discorrer e tá tudo certo”) para construir um site – o que nunca 

havia feito – a fim de poder explorar as potencialidades discursivas desse tipo de suporte (“tem 

várias esferas na minha vida [...] se eu fizesse no word, talvez ficasse muito confuso. [...] a 

melhor maneira foi criar um site”). A mestranda também se remete à característica de não-
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linearidade, própria das obras hipertextuais, como elemento importante para a construção de 

sua narrativa digital (“os leitores escolhessem o que eles queriam ler”).   

 A dispersão constitutiva da subjetividade dos sujeitos também pode ser percebida nos 

recortes discursivos desses mestrandos (Fernanda:“tem a escola que eu trabalho, tem a 

faculdade, o mestrado e tem outras coisas”; Kenji: “eu queria fazer, dentro da narrativa, as 

minhas práticas, o conteúdos das aulas que eu ministrava, eu queria fazer essa relação”). A 

organização autoral dessa dispersão é facilitada pela liberdade de escolha da mídia mais 

adequada (em vez de word, o site; em vez do prezi, o power point) e pelas possibilidades do 

hipertexto. Esse tipo de posicionamento autoral é potencializado pelas tecnologias digitais, que 

ampliam e enriquecem as possibilidades discursivas das narrativas convencionais permitindo 

“[...] diferentes arranjos composicionais de forma a integrar texto, [...] imagens, sons e 

hipertexto para representar sua história de aprendizagem e as emoções vividas” (MENEZES, 

2010, p. 190).  

 Assim, as TDIC parecem funcionar, nesses casos, como promotoras do pensamento e 

não como utensílios, já que os estudantes têm que pensar sobre o conteúdo, “[...] interpretá-lo 

de acordo com suas próprias experiências, convicções e conhecimentos” (JONASSEN, 2007, 

p. 24) e reorganizá-lo em um todo significativo que conecta ações e representações ao longo do 

tempo (CHASE, 2011) numa narrativa digital singular. Para tanto, certamente serão postos em 

causa multiletramentos (ROJO, 2013; SILVA, 2009; SOARES, 2002) de autores e leitores num 

currículo que se constrói mediado pelas tecnologias digitais de seu tempo. 

 O discurso de Kenji assinala ainda outro aspecto significativo relativamente às 

tecnologias no trabalho com as NDA: a aprendizagem com o outro (“Primeiro eu olhei de 

todos”; “E também porque ia ficar próximo do da Dalva”). O mestrando coloca-se na posição-

sujeito de um aprendiz que se instrui não só com o conhecimento que vem do professor, mas 

dos colegas e de suas experiências, das informações e construções que figuram nas narrativas 

de todos. O que aparece também no discurso de Clara:  

 
Clara: Acho que a narrativa nos obrigou ainda mais a buscar, escrever, ler no computador por causa 

das narrativas dos colegas... Acho que isso nos fez crescer nesse âmbito da questão da tecnologia. A 

narrativa eu acho que foi o elo entre colegas e a sala do mestrado.  (grifos meus) 

 

 Kenji e Clara nos remetem a uma ‘nova’ dinâmica de aprendizagem, mediada pelas 

TDIC, em que a razão instrumental e a razão crítico-reflexiva “[...] são conjugáveis e 

complementares” (ASSMANN, 2000), conforme pontuei no Capítulo 4 desta narrativa-tese. 

Isso permite aos mestrandos perceberem que a mídia em si não despersonaliza nem anestesia 
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as consciências, tampouco supera o professor (ASSMANN, op. cit.), mas pode contribuir para 

que se instale um processo mais dialógico de aprendizagem no qual têm vez e voz todos os 

sujeitos do currículo (“A narrativa foi o elo entre os colegas e a sala do mestrado”).  

 Apesar de utilizar a expressão “nos obrigou” para se referir aos avanços proporcionados 

pelas NDA relativamente ao domínio das TDIC, o discurso de Clara produz efeitos de sentido 

que escapam à memória discursiva tradicional sobre a ‘obrigação’ como algo negativo e chato. 

As NDA ‘obrigaram’ a “buscar, escrever, ler” e “fizeram crescer” – o que são ações associadas 

a efeitos de sentido positivos no discurso. Esse deslize dos sentidos pode nos ajudar a perceber 

que, de fato, a mestranda não se sentiu ‘obrigada’ a realizar as ações, mas ‘estimulada’ a fazê-

lo em função da dinâmica de aprendizagem instaurada pela produção/veiculação das NDA.  

 Nessa direção, ao acompanhar as construções das narrativas dos colegas, Dalva sente-

se encorajada a experimentar outros recursos e até a usá-los em suas aulas – o que indica um 

movimento de aproximação da tecnologia e de reflexão sobre o uso pedagógico das TDIC por 

meio da aprendizagem compartilhada: 

 
Dalva: Mas eu fiquei animada, e depois eu fui conversando com a Gina, eu vi como foi a criação do 

site dela e foi supertranquilo... Dá trabalho! Tinha visto também o prezi com a Mel...  [...] Mas acho 

que hoje eu já desmistifiquei aquela ideia de que eu não sou capaz. Não. Eu dou conta. Eu consigo 

fazer. E vou usar nas minhas aulas. (grifos meus) 

 

Dalva sugere a aprendizagem com o outro (“fui conversando com a Gina”; “Tinha visto 

o prezi com a Mel”) desde suas experiências com as TDIC como elemento importante para 

fazê-la aproximar-se das tecnologias. Esse outro é um par, um colega e não alguém que goza 

de autoridade e poder, como o professor, por exemplo. Essa aprendizagem com os pares 

modifica a dinâmica curricular tradicionalmente centrada no saber do docente e parece ter sido 

promovida pela produção das NDA. 

O discurso dessa mestranda também indica que ela já intui possibilidades de 

reconstrução do saber e de recontextualização da tecnologia em sua prática como docente 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011). A desmistificação do sentimento de incompetência diante das 

TDIC (“Eu dou conta. Eu consigo fazer.”) é, no caso de Dalva, o primeiro passo em direção 

ao uso pedagógico desses recursos (“E vou usar nas minhas aulas”). A construção discursiva 

de Dalva, assumindo-se em suas capacidades ainda que não as tenha ‘testado’ (já que construiu 

sua narrativa em power point), indica a motivação gerada pelo processo de acompanhar as 

produções das colegas e dialogar com elas num gesto de identificação mútua decorrente da 

colaboração. A experiência dessa mestranda assinala a importância de que os processos de 

formação de professores para o uso das TDIC sejam orientados pela aprendizagem colaborativa 
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dos sujeitos e pelo uso das tecnologias como ferramentas cognitivas (JONANSSEN, 2007) 

capazes de expandir a capacidade intelectual dos docentes e ampliar sua visão sobre as 

potencialidades educacionais dessas tecnologias.  

Outro elemento que figura nos discursos dos sujeitos sobre a relação com a tecnologia 

na construção das NDA aponta para a diferença entre produzir esse tipo de narrativa e um 

trabalho ‘tradicional’. Por se tratar de uma atividade curricular que abriu espaço para o sujeito 

se dizer reconhecendo seus conhecimentos, experiências e mesmo seus ‘desconhecimentos’ 

como epistemologias que podem conviver com os conhecimentos histórica e socialmente 

instituídos/reconhecidos sem que a hierarquização desses conhecimentos e das formas de 

conhecer se desse a priori (SANTOS, 2010a; 2010b), a NDA provocou movimentos autônomos 

de aproximação e apropriação tecnológica: 

 

Gina: No primeiro momento, eu queria fazer no prezi, eu queria fazer no power point, eu queria fazer 

site, eu queria fazer tudo! Aí, a hora que eu montei o site, que foi assim... É muito empolgante! [...] 

Dificuldades, tem. Eu apaguei, eu montei um monte de coisas e quando eu fui ver. Ixi... Perdi tudo! [...] 

Mas é muito gostoso, muito empolgante! A mídia, a questão tecnológica chama atenção e aí isso 

empolga mais pra gente fazer uma coisa legal que é nossa e fica um trabalho bonito, né? Não é aquele 

negócio morto... (grifos meus) 

 

Mel: Eu quis fazer no prezi pra aprender mesmo o prezi, que sempre eu tive vontade... Até pra conhecer 

outros recursos, que eu sou a favor disso, que a gente sempre tem que buscar coisas novas, não ficar 

na mesma. Eu acho que as pessoas se apropriam da tecnologia pela necessidade. Se eu não precisasse, 

não teria aprendido. Então, pela necessidade de fazer um trabalho diferente, querer fazer um trabalho 

não do jeito que nós estamos acostumados, eu me apropriei dessa nova tecnologia. (grifos meus) 

 

No primeiro recorte discursivo, Gina afirma que as possibilidades estéticas oferecidas 

pelos recursos tecnológicos “chamam atenção”, mas a ‘empolgação’ para aproximar-se e 

apropriar-se desses recursos parece estar diretamente associada à motivação da mestranda em 

produzir algo que a represente e que lhe permita assumir sua condição de autora (“pra gente 

fazer uma coisa legal que é nossa e fica um trabalho bonito”). Ao referir-se à narrativa digital 

em oposição “àquele negócio morto”, Gina recupera uma memória discursiva associada aos 

trabalhos escolares tradicionais (independentemente de serem ou não produzidos com uso de 

TDIC) cujo foco é essencialmente a repetição de conteúdos por meio de uma reprodução ‘sem 

vida’. O sentido produzido pelo discurso de Gina insere-se, assim, numa formação discursiva 

de crítica a essas práticas reprodutivistas que ‘excluem’ o sujeito e suas 

reflexões/representações/construções acerca dos conhecimentos curriculares invisibilizando-o, 

tornando-o ‘inanimado’, produzindo, nas palavras de Santos (2004), sua não existência.  

No segundo recorte, o discurso de Mel associa a escolha do suporte tecnológico a uma 

vontade anterior de aprender que é pessoal. Em seguida, para explicar essa vontade, a mestranda 
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inscreve-se em uma formação discursiva que remete à posição social que ocupa (a categoria 

profissional dos professores) ao usar “a gente tem que buscar coisas novas” no lugar de “eu 

tenho que buscar”. Com isso, abarca todos os professores e mobiliza o interdiscurso sobre o 

perfil desejável desse profissional como um sujeito em permanente aperfeiçoamento e sintonia 

com o seu tempo.  

Em continuidade, Mel indica que apenas ter vontade de aprender não é suficiente, “as 

pessoas se apropriam da tecnologia pela necessidade” e esse foi o seu caso. Entretanto, a 

necessidade sentida por Mel e trazida para seu discurso não é da ordem do ‘precisar’ 

(objetividade), mas da ordem do ‘querer’ (subjetividade). A mestranda não foi ‘obrigada’ nem 

‘cobrada’ a fazer algo diferente, usando uma tecnologia nova; ela ‘desejava’ “fazer um trabalho 

diferente”. Foi isso que iniciou seu processo de aproximação e sustentou a apropriação 

subsequente de um novo recurso tecnológico. O mesmo parece ter ocorrido com Sara: 

 
Sara: Eu me senti provocada a fazer alguma coisa diferente. Eu nunca tinha criado um site e foi muito 

bom. (grifos meus) 

 

Em ambos os discursos, o sentido produzido por “fazer um trabalho diferente” e “fazer 

alguma coisa diferente” remetem à própria diferença humana entre as pessoas. Aprendemos de 

maneiras diversas, temos histórias e experiências singulares, nos construímos permanentemente 

numa relação subjetividade/alteridade em que o outro marca também a minha diferença. A 

NDA é o espaço para ‘dizer’ essa diferença num contexto de aprendizagem e construção do 

conhecimento, por isso tende a gerar nos sujeitos o desejo de uma produção pela qual possam 

ser identificados, reconhecidos em sua singularidade. A aproximação/apropriação das TDIC 

decorre desse desejo, assim como a ressignificação das tecnologias como parceiras intelectuais 

que apoiam a aprendizagem pela reflexão e funcionam como extensões da capacidade humana 

de criar e inventar (JONASSEN, 2007).  

No recorte discursivo a seguir, é possível perceber a expectativa de Lua em relação às 

NDA dos colegas esperando, justamente, essa diferença marcada tanto pelo discurso narrativo 

quanto pelo uso criativo das TDIC: 

 
Lua: Eu ficava esperando e pensando: O que será que fulano vai inventar? Que recurso ele vai usar? 

E foi muito legal porque cada um seguiu um caminho. (grifos meus) 

A possibilidade de invenção associada tanto à narrativa de si quanto aos recursos 

tecnológicos é geradora da diversidade de formas e enredos pelos quais as NDA foram 

construídas pelos mestrandos e mestrandas do grupo. Essa diversidade é vista por Lua como 

positiva (“foi muito legal porque cada um seguiu um caminho”) e pode ser associada a um 
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processo coletivo de construção de conhecimentos sobre as TDIC e com as TDIC (COSTA, 

2013) em que as NDA passam a integrar o currículo como elementos de formação.  O recorte 

da narrativa de Paullus corrobora essa interpretação: 

 

Paullus:  

 

 

Paullus traz para sua narrativa digital as construções dos colegas destacando a 

“criatividade” e “variedade de recursos” tecnológicos utilizados pelo grupo – o que indica esse 

aprender sobre e aprender com as TDIC num contexto dialógico de aprendizagem colaborativa. 

No processo de construção de sua NDA, há indícios de que a mestranda Mel fez uso da 

tecnologia como uma ferramenta cognitiva (JONASSEN, op. cit.) pela qual apresentou ideias, 

comparou e articulou visões de mundo, refletiu sobre seu processo de aprendizagem e colaborou 

para a construção coletiva de conhecimentos, como indicam os recortes a seguir: 

 
Mel: 
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Esse recorte é ilustrativo de vários outros na narrativa de Mel e sugere que a mestranda 

alcançou o “primeiro plano” do trabalho com as TDIC na formação docente descrito por Costa 

(2013): “saber usar” o recurso tecnológico. A seguir, e também mais adiante em sua NDA, a 

mestranda mostra indícios dos outros dois planos: “saber usar para aprender o currículo” e 

“saber usar para pensar, decidir e agir” (Ibid., p. 66): 

 
Mel: 

 

 

Nessa tela, a mestranda articula conteúdos curriculares com vídeos que podem ajudar a 

pensar sobre os temas em estudo e instigar os colegas à reflexão utilizando a tecnologia a favor 

do processo de construção coletiva e colaborativa do conhecimento e não como uma ferramenta 

em si mesma. Mel foi uma das mestrandas que, já durante a coleta de dados desta investigação, 

levou as narrativas digitais para sua prática pedagógica num movimento de ressignificação da 

tecnologia e recontextualização de seu uso educacional (ALMEIDA; VALENTE, 2011) em 

uma experiência de diálogo entre formação e ação, teoria e prática articulada pelas TDIC 

(ALMEIDA, 2004; 2016): 

 
Mel: Eu me encantei com as narrativas na primeira aula, quando a Alessandra fez a proposta. E 

apliquei. Estou finalizando as narrativas com os meus alunos do 5º ano e foi uma experiência muito 

rica porque você acha que o aluno não é capaz, que vai ficar sempre na mesmice... Então eles saíram 

de uma zona em que eles estavam sempre acostumados na Matemática a fazer exercícios, fazer as coisas 

do dia a dia da Matemática e não estavam acostumados a essa reflexão de forma escrita, de expor o 

que estava mudando dentro do projeto que eu estava trabalhando com eles... Então eu tive a 

possibilidade de levar isso pra minha prática e trabalhar também eles como agentes, escrevendo, 

fazendo as narrativas deles. (grifos meus) 
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É possível perceber o percurso formativo no discurso de Mel associando-o à 

experiência, conforme tratada por Larrosa (2002; 2011b) e já trazida nas análises sobre a 

construção da autoria. A mestranda, primeiro, ‘se encanta’, é ‘atravessada’ pelas narrativas e, 

em decorrência desse encantamento, tenta levá-las para sua prática ‘arriscando-se’ (outra 

dimensão da experiência em Larrosa) a romper o modus operandi das aulas de Matemática e 

propor uma “reflexão de forma escrita” com a qual seus alunos “não estavam acostumados”. 

Tendo vivido a ‘experiência’ de narrar-se com e por meio das TDIC, Mel encoraja-se a trabalhar 

também com seus alunos “como agentes”, trazendo-os como sujeitos (em suas 

multidimensionalidades) para o currículo de Matemática e ressignificando tanto o currículo 

quanto o uso pedagógico das tecnologias, num processo autônomo de 

aproximação/apropriação/ressignificação e recontextualização das tecnologias (ALMEIDA, 

2004).  

O risco assumido pela mestranda em sua posição-sujeito professora pode ser percebido 

ao considerarmos o nível de domínio tecnológico de seus alunos e seu contexto de trabalho 

(uma escola particular centenária de orientações tradicionais em relação às ações docentes): 

 
Mel: Eles nunca tinham trabalhado com nada tecnológico na escola e na hora que eu falei que eles 

poderiam usar computador para fazer a narrativa, podiam usar o word, o recurso que eles tinham... 

usar o power point... porque como eu estou trabalhando com alunos de 5º ano, eles estão aprendendo 

ainda, eles não sabem. Eles começaram, mas alguns a primeira narrativa entregaram à mão, falaram: 

"Ah, não. Eu não sei usar". Aí eu fui explicar como pode usar os recursos. Então eles aprenderam 

também a usar o recurso. Depois eles foram vendo dos colegas... "Nossa! Meu colega usou isso. Olha 

que legal! Eu quero usar também". (grifos meus) 

 

 Esse recorte discursivo revela os movimentos de uma professora que acredita na decisão 

didática assumida e no potencial das tecnologias (representadas pelas narrativas digitais) para 

a formação de seus alunos, por isso não desiste diante das dificuldades dos estudantes. A relação 

entre essa atitude de Mel como docente e a experiência inicialmente difícil de produzir sua 

NDA como mestranda (justamente por ser da área de Exatas, como mencionou alhures) aponta 

para a dispersão que compõe sua subjetividade e para o papel da autoria e da experiência como 

organizadoras dessa dispersão. É por perceber seus próprios ganhos como aluna-autora que Mel 

busca recontextualizar sua experiência na posição-sujeito professora: 

 

Mel: Então, do mesmo jeito que nós aprendemos coisas novas, eles também aprenderam. E eles falam 

assim: "Nossa! Como é gostoso contar! Como é gostoso registrar!" E não ficou igual redação que eles 

estão acostumados. Ficou uma coisa que eles gostam e toda semana já chegavam na fila: "A minha 

narrativa tá aqui, tia!" E enquanto eu não pegava a narrativa do pen drive de todo mundo, eles não 

sossegavam. Você via a empolgação deles fazendo.  (grifos meus)  
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A experiência de Mel como mestranda remete ao uso da tecnologia como ferramenta 

cognitiva, que nem sempre facilita a realização de uma tarefa, mas “[...] envolve ativamente os 

alunos na criação de conhecimento que reflecte a sua compreensão e concepção da informação, 

em vez de reproduzir a apresentação da informação feita pelo professor” (JONASSEN, 2007, 

p. 22). É esse uso da tecnologia que ela tenta desenvolver em sua prática: “do mesmo jeito que 

nós aprendemos coisas novas, eles também aprenderam”. Assim como a mestranda, os alunos 

de Mel aprenderam sobre a tecnologia, mas também puderam vivenciar o aprender com a 

tecnologia (COSTA, 2013). Para Jonassen (2007, p. 235), “[...] esse é um processo altamente 

motivante, uma vez que as ideias transmitidas na apresentação são da autoria dos alunos” – o 

que se confirma no discurso de Mel e de seus alunos: “Nossa! Como é gostoso contar! Como é 

gostoso registrar!”; “A minha narrativa tá aqui, tia!”; “Você via a empolgação deles 

fazendo”. 

Em sua narrativa digital, Mel apresenta esse processo de ressignificação e 

recontextualização da tecnologia, conforme é possível perceber por meio de duas telas 

selecionadas para exemplificar várias outras: 

 

Mel: 

 

 

 Nessa tela, a mestranda traz uma imagem representativa do que diferenciaria a 

informação do conhecimento e é somente pela leitura da imagem que se poderá compreender 

os sentidos construídos por Mel sobre informação e conhecimento – o que pode indicar também 

um gesto de multiletramento da mestranda por sua percepção acerca do potencial de articulação 

entre diferentes linguagens, permitido pelas mídias digitais. Logo abaixo da figura, a mestranda 
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afirma que o papel do docente (colocado no discurso escrito por meio de uma generalização 

inclusiva: “nós”) é ser mediador “no processo de conhecimento e não de informação” e, em 

seguida, pergunta-se e pergunta também ao seu leitor: “O que será que estamos trabalhando 

com nossos alunos?”. Na tela seguinte, Mel apresenta a resposta ao seu questionamento: 

 
Mel: 

 

 

Nessa tela de sua narrativa, Mel remete-se à tecnologia como ponte para reduzir 

distâncias e para ajudar a transformar informação em conhecimento sem deixar de lado o 

encantamento, o gosto, a utilização criativa das TDIC em processos cognitivos e autorais. Se, 

na tela anterior, como mestranda, Mel pergunta-se sobre o que fazer, nesta tela ela mostra como 

refletiu sobre suas aprendizagens mediadas pelas tecnologias – o “saber usar para aprender o 

currículo” (COSTA, 2013) – e recontextualizou essas aprendizagens em sua prática como 

docente – o “saber usar para pensar, decidir e agir” (COSTA, op. cit.).  

Também podemos perceber o desenvolvimento do pensamento narrativo (BRUNER, 

1991, 1997, 2004) nestas telas, uma vez que Mel localiza espacial e temporalmente sua 

experiência de construção e reconstrução do conhecimento tendo a cultura de nossos dias 

(representada pelas imagens das pessoas e pelas referências ao seu cotidiano) como fórum de 

negociação/renegociação de sentidos e de explicação para suas ações (BRUNER, 1998). 

As questões culturais e intersubjetivas também são o pano de fundo do discurso de 

Mineiro sobre sua relação com as TDIC: 

 
Mineiro: Eu vim de uma era do não digital. A tecnologia era o retroprojetor. Agora com esse trabalho 

das narrativas, a gente se vê obrigado a aprender. Vê o colega no prezi e fala: Olha! Legal o prezi! Aí 

outro faz de outro jeito e essa troca de ideias você vai pegando o jeito. Ainda mais eu que comecei a 
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pegar o gancho dessas tecnologias há pouco tempo porque antigamente mal o retroprojetor eu sabia 

fazer. (grifos meus) 

 

Nesse recorte discursivo, Mineiro permite a recuperação de toda uma memória cultural 

e discursiva ao inscrever-se numa posição-sujeito associada a uma “era do não digital” e é essa 

memória que ‘explicaria’ e até ‘justificaria’ sua dificuldade com as TDIC. Entretanto, com a 

experiência de produção das NDA, o mestrando “se vê obrigado a aprender”. Mineiro não foi, 

de fato, ‘obrigado’ a aprender, pois poderia utilizar qualquer recurso sobre o qual já tivesse 

maior domínio75 para produzir sua narrativa digital. Mas o mestrando sente-se impelido a 

aproximar-se e apropriar-se de novos recursos para inserir-se na nova cultura representada pelos 

colegas. Assim, pelo pensamento narrativo, Mineiro “subjuntiviza a realidade” (BRUNER, 

1997, p. 28) e isso o leva a negociar sentidos, trocar ideias e disponibilizar-se à mobilidade do 

pensamento e à incerteza da experiência de aprender para “pegar o gancho” das tecnologias 

digitais.  

 Uma vez feito esse primeiro movimento, Mineiro escolhe o que fazer: 

 

Mineiro: Assim, no primeiro momento gerou uma dúvida: é word, power point? Aí depois fiquei sabendo 

das ideias dos sites... Aí tinha que seguir por um caminho e eu optei pelo wix.  [...] Aí eu apanhei pra 

caramba! Não dava nada certo do que eu tentava fazer. [...] E foi interessantíssimo porque é um método 

legal pra caramba. Até, no ano que vem eu estou com muita vontade de fazer um site de química. (grifos 

meus) 

 Apesar de ter enfrentado muitas dificuldades (“eu apanhei pra caramba!”), o 

mestrando não desiste, não busca um recurso mais fácil e considera a experiência 

“interessantíssima”, “legal pra caramba”. Além disso, assinala a pretensão de utilizar a 

mesma mídia em uma situação diferente (“fazer um site de química”), o que indica tanto a 

apropriação da tecnologia quanto sua ressignificação e um indício de recontextualização. Com 

a produção de uma narrativa de si com uso de TDIC, Mineiro passa a circular entre a era 

analógica e a era digital quando o ‘sujeito-professor’ que “mal sabia usar o retroprojetor” 

encontra, no ‘sujeito-mestrando’, a possibilidade de atribuir sentido ao uso da tecnologia como 

aliada do processo de aprendizagem, como ferramenta cognitiva que permite desenvolver e 

ampliar suas capacidades de ação, representação, reflexão e construção do conhecimento 

                                                             
75 Cabe lembrar que, conforme foi apresentado no Gráfico 8 do Capítulo 2, em relação à autopercepção dos sujeitos quanto ao 

domínio de recursos digitais, apenas um sujeito afirmou ter um domínio “regular” de software de edição de slides (os demais 
consideram seu domínio desse recurso como “bom”, “muito bom” ou “excelente”) e nenhum sujeito afirmou ter domínio 

“regular” ou “ruim” de software de edição de textos. Considerando a liberdade de escolha do suporte tecnológico para 

elaboração da NDA, essas informações confirmam que Mineiro já tinha domínio de pelo menos um recurso em que poderia 

construir sua narrativa e que a escolha desse mestrando (como a dos demais) não foi obrigatória e teve outras influências que 
não somente o domínio do software.  
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(JONASSEN, 2007). Na construção de sua NDA, o ‘mestrando-professor’ aprende sobre e com 

as TDIC.   

 Em consonância com essa interpretação, a narrativa de Mineiro ainda indica um gesto 

de letramento digital (SOARES, 2002) pela percepção e utilização, como autor, das 

potencialidades advindas da articulação de diferentes linguagens nas NDA – o que também se 

dá nas narrativas digitais de todos os demais sujeitos.  

A construção do discurso pelo entretecer de múltiplas linguagens também reforça o 

entrecruzamento das posições-sujeito assumidas pelo mestrando:  

 
Mineiro: 

  

  

Em todas as telas da narrativa, como nesta, aparece o título: “Professor Mineiro” em 

letras maiores e, logo abaixo, a frase: “a beleza de ser um eterno aprendiz”. A coexistência 

permanente desses enunciados fortalece o não-dito de que o professor deve estar em constante 

aprendizagem e remete à postura de Mineiro em relação às tecnologias – uma postura que sai 

da passividade de não saber e acomodar-se com isso e chega à atitude de sujeito aprendente, 

curioso e que se arrisca na tentativa de aproximar-se e apropriar-se das TDIC.  

Para representar conceitos que considera relevantes, nessa tela, Mineiro lança mão de 

vídeos, mostrando sua compreensão e capacidade de integração significativa de mídias próprias 

das tecnologias digitais num processo de hibridização (VALENTE; ALMEIDA, 2014) que 

também aponta para a apropriação e significação da tecnologia em sua relação com a construção 

do conhecimento e a aprendizagem do sujeito. Esse processo vivenciado pelo mestrando é 
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reconhecido pelo colega Paullus, em comentário sobre a narrativa de Mineiro postado no grupo 

do Facebook: 

 
Paullus: Você falou que era difícil a tecnologia. Isso foi show de bola! textos, fotos, vídeos, etc. tudo 

em um arquivo só. Isso eu chamo de hipertexto. Parabéns! Faça com seus alunos, dê a eles a chance 

de sonhar, de explorar e crescer. Mostre como somos capazes quando somos chamados. Exatamente 

como li e vi nessa narrativa. (grifos meus) 

 

O comentário de Paullus reforça a interpretação de que Mineiro passou pelos processos 

de aproximação/apropriação e significação da tecnologia ao vivenciar a experiência de construir 

sua narrativa digital de aprendizagem. Além disso, o discurso de Paullus sugere que uma 

possível recontextualização das NDA no contexto de trabalho de Mineiro como docente seria 

dar aos alunos a possibilidade de “sonhar, de explorar e crescer” – o que pode ser associado à 

própria percepção de Paullus sobre os efeitos das NDA em sua formação.  

O movimento de aproximação/apropriação das TDIC também é enunciado por Helena 

e Clara: 

 

Helena: Nós sabemos que precisamos usar as tecnologias, nós queremos usar, mas nós não usamos. 

Então, com as narrativas digitais nós nos apropriamos de algumas ferramentas que nós 

desconhecíamos. Eu não sabia criar site e aí eu precisei aprender por causa disso. De certa forma, com 

as narrativas digitais eu consegui aprender a utilizar várias ferramentas das quais eu não tinha 

conhecimento, tinha vontade de aprender, mas nunca procurei porque... "ah! no momento eu não estou 

precisando". As narrativas digitais me possibilitaram isso. (grifos meus) 

 

Clara: Quando a Alessandra falou das narrativas e como seria, eu já senti uma vontade grande de 

participar. Eu já tinha trabalhado com o prezi em um outro momento, só que o prezi eu acho difícil. 

Realmente ele é difícil. Fiz umas quatro tentativas no prezi até chegar na versão que eu postei. Teve 

momentos em que eu quis mudar... Pôr no power point... Ah! Vou pôr no word mesmo, texto corrido, 

né? Existe isso... Mas eu falei: Não. Eu vou conseguir, vou tentar. E deu certo. (grifos meus) 

  

 Nesses recortes discursivos novamente se evidencia o potencial das narrativas digitais 

na formação de professores como um instrumento que inspira os sujeitos a aprenderem, a 

arriscarem-se experimentando recursos tecnológicos desconhecidos e superando obstáculos 

com engajamento e motivação (ROBIN, 2008). Afinal, a tecnologia em si mesma não gera essa 

inspiração, como sugere Helena: “Nós sabemos que precisamos usar as tecnologias, nós 

queremos usar, mas nós não usamos”; “nunca procurei porque... ‘ah! no momento eu não 

estou precisando’”. No discurso dessa mestranda, a ideia de ‘precisar’ aprender é evocada, mas 

associa-se mais ao ‘interesse’ e à ‘vontade’ do que à ‘necessidade’. A mesma ‘vontade’ é 

mencionada por Clara e a leva a ser persistente apesar das dificuldades. Mas, o que desperta 

esse interesse? 
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 Assim como em recortes discursivos de outros mestrandos e mestrandas (já 

apresentados), parece que essa ‘vontade’ não está necessariamente associada, em princípio, ao 

recurso tecnológico, mas vem da possibilidade de elaborar uma produção autoral, significativa, 

pela perspectiva de uma “ecologia de saberes” (SANTOS, 2007; 2010a), em que o sujeito pode 

narrar-se em sua experiência de aprendizagem tendo a tecnologia como aliada nessa construção 

cognitiva. Em outras palavras, as NDA proporcionam ao sujeito a possibilidade de 

experimentar-se na função-autor colocando-se como agente no processo de aprender desde o 

lugar que ocupa no mundo, das experiências que tem, dos sentidos que atribui a essas 

experiências, das relações que estabelece com os outros e com o conhecimento – na contramão 

da “produção da não existência” denunciada por Santos (2004).  

 Nas NDA, assumindo-se na função-autor e vendo reconhecidos seus conhecimentos (e, 

por isso, também a si mesmo), o sujeito não quer elaborar algo que reproduza modelos (que 

seja ‘morto’, como alhures enunciou Gina); mas algo de si, que o represente em sua 

multidimensionalidade subjetiva, que organize a dispersão de que ele se constitui (ORLANDI, 

1996). Daí ‘precisar’, ‘sentir-se obrigado’ ou ‘ter vontade’ de fazê-lo em um suporte multi ou 

hipermidiático que consiga abarcar o “caráter tridimensional do tempo narrativo” (RICOEUR, 

1994), os interesses discursivos do autor e o sentido estético da narrativa numa 

“composicionalidade hermenêutica” (BRUNER, 1991) que permita a negociação e 

renegociação de sentidos – o que, em última instância, poderia contribuir para a superação do 

“pensamento abissal” (SANTOS, 2010b).  

 O recorte discursivo de Cindy parece corroborar essa interpretação: 

 

Cindy: Eu não queria usar os mesmos recursos tecnológicos que os colegas já estavam usando e 

comecei a procurar opções diferentes. Aí encontrei o Pixton. Olhei, achei legal e em casa eu fui 

explorar. Não sabia nem que existia isso! Nem conhecia, mas queria fazer uma coisa diferente. Aí achei 

esse Pixton. É muito legal! (grifos meus) 

 

Mais uma vez, o desejo de fazer ‘algo diferente’ para mostrar-se/representar-se/assumir-

se na função-autor em sua narrativa digital de aprendizagem é propulsor da busca pelo recurso 

tecnológico e alimenta a aproximação/apropriação da tecnologia – que são os primeiros passos 

para o posterior uso pedagógico das TDIC. Não se trata, assim, de uma apropriação desprovida 

de sentido e meramente instrumental, mas uma apropriação repleta de significações e motivada 

pela busca de formas mais adequadas de representação do pensamento, da experiência e da 

cognição do sujeito – num dinâmica que novamente privilegia o uso das TDIC como 

ferramentas cognitivas (JONASSEN, 2007).  
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  Para construir sua narrativa, Cindy teve que fazer exercícios mentais de integração de 

mídias num caminho de apropriação e uso criativo da tecnologia a serviço da 

construção/representação do pensamento: 

 
Cindy: Olha quantas artimanhas: eu tive que usar o power point, configurar ele para as apresentações; 

entrar no pixton pra montar a história no pixton, depois fazer o corte no skinhunter e jogar no power 

point. Então dá trabalho. (grifo meu) 

 

 As “artimanhas” mencionadas pela mestranda remetem ao uso ‘estratégico’ das TDIC 

e não ao uso meramente instrumental. Assim, a elaboração da NDA proporcionou à Cindy a 

experiência de “saber usar” os recursos tecnológicos (quando aprender a montar telas no Pixton 

e colocá-las em slides); “saber usar para aprender o currículo” (quando usa as TDIC para 

representar seu processo de formação e reflexão na disciplina do mestrado e antes dela); e, como 

veremos mais adiante, “saber usar para pensar, decidir e agir” (COSTA, 2013).  

 As telas da narrativa, na montagem a seguir, ilustram os dois primeiros movimentos da 

mestranda:  

 
Cindy: 

 

  

 As telas mostram as múltiplas posições-sujeito ocupadas por Cindy assim como a 

pluralidade de contextos que compõem a vida da mestranda e ajudam a produzir sentidos sobre 

seu processo histórico de construção de conhecimentos e atuação profissional como enfermeira-

professora. A percepção da tridimensionalidade do tempo narrativo (RICOEUR, 1994) é 
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facilitada pela composição da narrativa usando recursos digitais que ajudam a ‘localizar espaço-

temporalmente a experiência’ de Cindy e materializar a ‘inseparabilidade de personagem, 

ambiente e ação’. Ambos, elementos constitutivos do pensamento narrativo (BRUNER, 1991, 

1997, 2004).  

 O movimento autônomo e intencional de aproximação/apropriação tecnológica (saber 

usar) promovido pela realização de uma atividade reflexiva sobre seu processo de aprendizagem 

– a produção da narrativa digital – (usar para aprender) gerou em Cindy, como em um insight, 

a percepção sobre as possiblidades de uso pedagógico das TDIC (usar para pensar, decidir e 

agir) recontextualizando-as para sua prática:   

 
Cindy: Gente, dá pra usar isso nas nossas aulas, com nossos alunos também! 

 

Essa utilização significativa das TDIC também inspirou em Paullus o desejo de 

conhecer outro recurso tecnológico já pensando em seu uso pedagógico, num gesto de 

ressignificação: 

Paullus: Fiquei imaginando: onde essa danada encontrou esses desenhos prontos? Ainda bem que você 

[dirigindo-se à Cindy] colocou o endereço no final. Assim que conseguir terminar todas as tarefas, com 

certeza vou pesquisar para usar com meus alunos. (grifo nosso) 

 

 Esse movimento de atribuição de sentidos e ressignificação das TDIC, ainda que 

incipiente, pois apenas em projeto, nos leva à reflexão de que, na formação de professores para 

o uso de tecnologias, a compreensão de suas características e potencialidades deve ir além da 

capacidade de fazê-las funcionar, “[...] significa inseri-la[s] no contexto contemporâneo, 

penetrar nessa nova linguagem, nessa nova lógica, nesse novo modo de ser, pensar e agir” 

(BONILLA, 2005, p. 100). 

 Os recortes discursivos a seguir são indiciários de que a produção e a veiculação das 

NDA desencadearam, nos mestrandos e mestrandas, esse processo crítico-reflexivo de 

formação pelo qual a apropriação e a ressignificação das tecnologias inter-relacionaram 

conhecimentos teórico-educacionais, domínio tecnológico e desenvolvimento de uma atitude 

reflexiva em relação à prática (ALMEIDA, 2004): 

 
Lua: É muito vago pra nós ainda o que realmente é trabalhar com tecnologia na escola... Quando 

realmente eu estou usando esta tecnologia e ela está servindo pra aprendizagem? Eu coloquei isso até 

na minha narrativa. E as narrativas, elas me fizeram pensar nisso! Mas o que eu estou usando aqui, 

está servindo realmente pro meu aluno aprender alguma coisa? Será que eu estou contribuindo? Ou 

isso aqui é só pra ficar mais rápido?  
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 Nesse recorte discursivo, Lua afirma que as NDA a levaram à reflexão sobre o papel 

das tecnologias em sua prática pedagógica. Ao enunciar que “É muito vago pra nós ainda o 

que realmente é trabalhar com tecnologia na escola”, a mestranda inscreve-se na posição social 

da qual faz parte, representando-a em seu coletivo (“nós”), e recupera toda uma formação 

discursiva comumente silenciada nos planos e nas políticas de formação docente para uso das 

TDIC.  Pelo dito “é muito vago pra nós”, produz o não-dito: “os professores não são ouvidos 

e não sabem o que fazer com as tecnologias na escola”.  

A sequência de questionamentos sem respostas de que se constitui o discurso de Lua em 

seguida assinala esse não-dito e marca a ‘solidão’ do sujeito nesse processo de compreensão 

sobre o uso pedagógico das TDIC (todas as questões constroem-se pelo uso do “eu” e não mais 

do “nós”, como na afirmação inicial).  Há no discurso a presença de um sujeito (“eu”) inquieto 

que se pergunta sobre a utilidade das TDIC como promotoras da aprendizagem ou como 

recursos para facilitar a execução de tarefas numa tentativa (solitária e sem interlocutores) de 

compreender as tecnologias em seus modos de produção, atribuindo-lhes sentidos para depois 

incorporá-las à sua prática como docente (ALMEIDA; VALENTE, 2011; VALENTE, 2013). 

Ao materializar suas inquietações e reflexões na NDA (“Eu coloquei isso até na minha 

narrativa”), Lua mostra o início de seu processo de compreensão e atribuição de sentidos para 

a tecnologia: 

 

Lua:

 

 

 Nesse recorte de sua NDA, Lua mostra seu incômodo/reflexão diante da utilização usual 

das TDIC na escola: “Agora sempre que vou fazer uso de TIC, me questiono se elas irão 
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contribuir para a aprendizagem ou não passam de meros instrumentos para tornar meu 

trabalho mais rápido”. Ao referir-se à segunda possibilidade de uso pedagógico das tecnologias 

pela construção “não passam de meros instrumentos”, a mestranda deixa mostrar em seu 

discurso um posicionamento ideológico contrário ao “subaproveitamento do potencial das 

tecnologias nas escolas” (COSTA, 2013, p. 48).   

Lua também narra parte de sua busca por uma utilização criativa e crítico-reflexiva das 

tecnologias na escola e evoca o uso das TDIC associando-o à “formação de estudantes 

autônomos” que usem a “criatividade”, coloquem suas “ideias em ação”, saibam ler 

criticamente os conteúdos (“conseguem escolher as melhores fontes”) e possam “socializar 

seus trabalhos com o público”. Seu discurso também sugere que o papel do professor é atuar 

como “orientador” das construções cognitivas dos estudantes, respeitando a “maturidade” de 

cada sujeito e o “contexto em que está inserido”.  

Assim, o discurso da narrativa de Lua confronta-se, de certa maneira, com seu discurso 

no contexto de enunciação do grupo focal quando afirma considerar “muito vago” o que seja 

trabalhar com as TDIC na escola. Essa contradição, própria do discurso, deixa transparecer a 

dispersão subjetiva da mestranda e pode também indicar que o processo de compreensão e 

significação das TDIC desencadeado pela produção das NDA ainda é incipiente. Entretanto, os 

elementos descritos por Lua estão repletos de sentidos característicos do trabalho com 

narrativas digitais nas quais “[...] os alunos aplicam habilidades de pensamento crítico enquanto 

selecionam a mídia apropriada para transmitir a mensagem da história ao público”76 (XU; 

PARK; BAEK, 2011, p. 189) – o que assinala a influência da produção da NDA no processo 

de reflexão/ressignificação do uso pedagógico das tecnologias iniciado por Lua. 

A ressiginificação/recontextualização foi realizada, na prática pedagógica e ainda 

durante a realização da coleta de dados desta investigação, pela mestranda Mel (conforme já 

apresentei anteriormente) e por outros dois mestrandos: Clara, Paullus. No caso de Clara, as 

narrativas digitais foram a base para a estruturação de um projeto interdisciplinar na escola de 

Educação Básica em que ela atua como docente: 

 
Clara: No primeiro momento que a Alessandra falou das narrativas digitais eu já fiquei naquela 

empolgação e logo em seguida, na aula seguinte, eu inventei a narrativa com o 1º ano [...]. Por isso eu 

fiz um projeto juntando as narrativas com outras disciplinas. Porque a narrativa vai envolver a escrita, 

                                                             
76 Tradução livre do texto original: “Digital stories are a form of communication and as they are created, students apply critical 

thinking skills while selecting the appropriate media to convey the story’s message to the audience”. (XU; PARK; BAEK, 

2011, p. 189).  
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a leitura, a parte tecnológica. Eles [alunos] fizeram um grupo fechado no Facebook para socializar. 

(grifos meus) 

  

Ao propor seu projeto, Clara potencializa o valor pedagógico das narrativas digitais e 

parece intuir duas das características desse tipo de narrativa, propostas por Xu, Park e Baek 

(2011): a universalidade e a interatividade. A primeira, pelo envolvimento de diversos sujeitos 

e disciplinas. A segunda, pela criação de comunidades de socialização das narrativas digitais 

que permitem a construção coletiva e colaborativa de conhecimentos.  

Quando produz sua própria narrativa digital, a mestranda insere trechos das narrativas 

produzidas por seus alunos, num movimento dialético e dialógico em que a experiência 

formativa de produção da NDA, vivenciada no mestrado, alimenta a prática pedagógica que, 

por sua vez, retroalimenta a narrativa de formação: 

 
Clara:  

 

  

A sequência de telas da narrativa produzida por Paullus ilustra o processo de 

ressignificação/recontextualização das TDIC vivenciado por esse mestrando em sua prática 

pedagógica e impulsionado pela experiência vivida na formação. É importante lembrar que, 

como já apresentei nas análises do tópico anterior, inicialmente Paullus sentia-se desconfortável 

com a ideia de produzir uma narrativa digital (“Quando ela falou que a gente precisava fazer 

narrativa, eu não gostei muito da ideia não”): 
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Paullus: 

 

 

Nessa primeira tela, o mestrando apresenta imagens das narrativas digitais produzidas 

por seus alunos na Educação Básica (em ação semelhante à de Clara) e ‘destaca’ “a necessidade 

das narrativas” ao final dos projetos num claro movimento de ressiginificação e 

recontextualização. Se antes, Paullus ‘não gostava da ideia’ de narrar/narrar-se, agora torna a 

narrativa uma prática em seu contexto de atuação como docente.  Esse movimento pode ser 

atribuído à compreensão e tomada de consciência de Paullus, por meio da produção de sua 

NDA, “[...] sobre os próprios processos cognitivos” (ALMEIDA, 2004, p. 45). Uma vez tendo 

experienciado (no sentido larrosiano) os efeitos da produção e veiculação das NDA em seu 

processo de aprendizagem, Paullus recontextualiza a experiência que teve em sua prática como 

docente.   

Esse movimento e o diálogo entre os contextos da formação e da atuação profissional 

de Paullus podem ser percebidos na tela seguinte: 
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Paullus:

 

 

Paullus mostra imagens de uma atividade realizada sem o uso de TDIC com seus alunos 

e, no texto escrito, afirma: “As propostas das narrativas [...] romperam as barreiras da 

universidade e foram pousar nas turmas do 6º ano da Escola” (grifos meus). Pela associação 

texto/imagem é possível inferir que Paullus não considera as narrativas e tecnologias digitais 

como únicas possibilidades de rever sua prática pedagógica. As imagens remetem à 

aprendizagem colaborativa e à aula ‘não convencional’ por meio da experimentação que utiliza 

recursos não digitais. O texto remete-se ao uso das narrativas digitais (que representam, neste 

caso, as tecnologias digitais) na mesma atividade. A junção texto/imagem pode indicar que a 

atividade proposta pelo mestrando aos seus alunos é fruto da reflexão sobre a utilização crítica 

e significativa das TDIC. 

No discurso escrito, Paullus recupera um interdiscurso sobre a distância entre 

universidade e escola referindo-se às “barreiras da universidade” – o que produz um efeito de 

sentido pelo qual é a universidade que tem muros ao seu redor, não a escola. Para vencer essas 

barreiras é preciso ‘voar’ e “pousar na escola”. A construção discursiva de Paullus carrega a 

opacidade do discurso e permite a leitura de que esse voo só pode ter uma direção: da 

universidade (produtora de conhecimento) para a escola (reprodutora) e não o inverso. Ainda 

assim, Paullus promove o voo no sentido escola-universidade ao trazer para sua NDA recortes 

das narrativas produzidas por seus alunos:  
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Paullus: 

 

 

O mestrando, ao ressignificar e recontextualizar a utilização das narrativas digitais para 

a realidade de sua sala de aula se vê diante da necessidade de ‘convencer’ também os seus 

alunos sobre a importância desse trabalho diferenciado diante da pergunta: “Professor, é aula 

de Português ou de Matemática?”. A pergunta, carregada de sentidos historicamente 

construídos sobre o currículo disciplinar e estratificado, certamente exigiu de Paullus um 

exercício reflexivo-argumentativo e o coloca em posição semelhante à de Mel: ambos são 

professores de Matemática, tiveram dificuldades iniciais na produção de suas narrativas como 

mestrandos, mas, ressignificando e recontextualizando a experiência que tiveram, assumem e 

defendem uma prática que rompe as determinações históricas em que foram formados e 

promove transformações curriculares nas escolas em que atuam.  

Considerando esses elementos e o fato de que as narrativas digitais dos estudantes foram 

produzidas, socializadas na rede social e trazidas para a NDA de Paullus como uma experiência 

positiva, o mestrando-professor parece ter compreendido que, na escola, o uso das tecnologias 

em si não pode ser o foco. As TDIC precisam estar integradas às atividades que os alunos 

realizam e “[...] isso significa repensar como essas atividades são realizadas e como o currículo 

passa a ser desenvolvido com a ajuda das TDIC” (VALENTE, 2013, p. 39).  

A ressignificação das tecnologias para uso pedagógico e sua recontextualização também 

foram vividas por Sara, mas, nesse caso, no âmbito da investigação científica. Ao apresentar 

seu projeto de pesquisa em outra disciplina do Mestrado, no mesmo semestre em que produzia 

sua NDA, Sara percebeu o potencial das narrativas digitais como instrumentos de coleta de 
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dados. Incentivada pelos colegas e apoiada pelo professor orientador77, a mestranda 

reestruturou seu projeto e realizou uma investigação sobre o uso do tablet em disciplinas de 

Ciências na Educação Básica tendo como elemento metodológico central a produção de 

narrativas digitais por docentes em formação continuada em serviço78. A pesquisa de Sara e seu 

movimento singular de ressignificação/recontextualização das TDIC ratificam a diversidade de 

possibilidades abertas pelas narrativas digitais na formação de professores, na Educação Básica 

e na pesquisa.  

Encerro este tópico de análises buscando sintetizar o que indicaram os discursos dos 

sujeitos em e sobre suas narrativas digitais de aprendizagem. A produção/veiculação das NDA 

parece ter se configurado como uma experiência (LARROSA, 2002; 2011b) de formação para 

o uso educacional das tecnologias, ainda que não tenha sido esse o objetivo da proposta na 

disciplina “Prática Docente Supervisionada”. Isso parece ter ocorrido em decorrência da 

articulação, permitida e instigada pelas NDA, entre a vida dos sujeitos, suas histórias, vivências 

e representações e os conteúdos curriculares refletidos/representados por meio das TDIC. Essas, 

redefinidas como “[...] espaços de encontro e diálogo”, como aponta Sibilia (2012, p. 211) na 

epígrafe com que iniciei este tópico. Entendo, pelas análises dos discursos, ter sido essa 

articulação a responsável por gerar movimentos autônomos de aproximação/apropriação 

tecnológica e principalmente de atribuição de sentidos e recontextualização do uso das 

tecnologias.  

Os mestrandos e mestrandas mostraram avanços relacionados ao tipo de utilização das 

TDIC alcançando, em muitos momentos, os três planos descritos por Costa (2013) – saber usar; 

saber usar para aprender o currículo e saber usar para pensar, decidir e agir – e fazendo uso da 

tecnologia como ferramenta cognitiva (JONASSEN, 2007). Muitos desses avanços parecem ter 

sido diretamente decorrentes das características das narrativas digitais.   

O processo de apropriação e ressiginificação da tecnologia para uso pedagógico parece 

estar também fortemente associado à possibilidade, nas NDA, de construções autorais dos 

sujeitos com a mediação das TDIC. Assim, os sujeitos desta investigação parecem ter nos 

mostrado que, na formação docente, as NDA podem mudar o foco das tecnologias em si 

mesmas para o percurso curricular e as experiências de aprendizagem com a mediatização das 

                                                             
77 Diante do interesse da mestranda, o professor também se interessou pelas narrativas digitais e convidou-me a atuar como co-

orientadora da pesquisa.  
78 A dissertação foi defendida em março de 2016 e intitula-se: “Tenho um tablet, e agora?”: narrativas de professores de 

Ciências sobre a inserção da tecnologia digital da prática docente.  
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TDIC – o que amplia as possibilidades de aproximação e apropriação para uso pedagógico 

dessas tecnologias pelos professores em formação.  

 A próxima temática de análise articula, de certa maneira, as duas primeiras pelos 

entrelaçamentos constitutivos de uma construção curricular mediatizada pelas tecnologias, mas 

que tem nas narrativas e experiências dos sujeitos sua principal força.   

 

5.3 “É o ontem e o hoje, mas pensando no amanhã”: experiências e aprendizagens de um 

currículo narrativo mediatizado pelas TDIC  

 
“À duração de minha existência dou uma significação oculta que me ultrapassa. 
Sou um ser concomitante: reúno em mim o tempo passado, o presente e o futuro, 

o tempo que lateja no tique-taque dos relógios.” 

Clarice Lispector (1973) 

 

 

Meus últimos passos pelos corredores onde reencontrei os sujeitos desta investigação e 

seus discursos compõem este tópico, construído buscando identificar as possíveis implicações 

da produção e veiculação de narrativas digitais de aprendizagem na construção de um currículo 

narrativo na formação docente. 

Inicio o caminho com o comentário de Paullus (postado no grupo do Facebook) sobre a 

narrativa digital de Lua: 

 
Paullus: Gente, eu vi um coração exposto!?! 
 

A surpresa da indagação de Paullus diante da narrativa da colega é indiciária e ao mesmo 

tempo prenuncia as construções curriculares feitas pelos mestrandos e mestrandas tendo as 

NDA como formas de registro e reflexão sobre seus percursos de aprendizagem e formação. O 

“coração exposto” a que Paullus se refere não pode ser associado à ideia de um discurso 

sentimentalista nem terapêutico, visto que a narrativa de Lua não tem elementos que indiquem 

essa tônica. Então, o que esse ‘coração’ representa?  

‘Coração’, em alguns de seus sentidos mais correntes remete à “Suposta sede da 

sensibilidade moral, das paixões, do amor, da amizade” (KURY, 2002, p. 269), à “Parte mais 

interna, ou mais central, ou mais importante, dum lugar, região etc.; [à] natureza ou parte 

emocional do indivíduo” (FERREIRA, 2005, p. 267). Considerando que essas significações 

compõem a memória discursiva (social e coletiva) de nossa cultura, parece ser esse o não-dito 

que permite atribuir sentidos ao discurso de Paullus e que representa seu reconhecimento da 

postura reflexiva da colega em sua narrativa digital de aprendizagem. 
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Esse reconhecimento pode acenar para o próprio percurso curricular da mestranda na 

medida em que o currículo da formação passa a dialogar com “[...] as missões, paixões e 

propósitos” (GOODSON, 2007a) que ela articula em sua vida.  

 Os recortes seguintes parecem confirmar essa interpretação:  

 

 Lua: 

 
 

 

 O discurso de Lua permite interpretações relativamente ao percurso curricular. Quando 

relata: “Penso que este trabalho esteja funcionando como um curso de especialização online”, 

a mestranda associa a produção das NDA a uma outra formação (extra).  Isso pode estar 

relacionado ao crescimento pessoal proporcionado pela escritura de si, pela exposição dialógica 

das NDA e pelo acesso às narrativas dos colegas numa experiência curricular narrativa – pela 

qual os sujeitos exercitam desenvolver suas “[...] capacidades para definir e narrar [como 

professores] seus propósitos de vida e missões” (GOODSON, 2007a, p. 251).  No espaço de 

enunciação do grupo focal, Lua confirma sua impressão sobre o papel formativo das NDA e o 

potencial da escrita de si como instrumento de reflexão e formação: 

 
Lua: Então, eu vi essas narrativas como se fosse um curso à parte aqui dentro da Unifei, como se fosse 

uma especialização. Um curso de especialização dentro do mestrado. Porque nessa narrativa, quando 

eu comecei a refletir o que eu fiz de errado, o que deu certo nas minhas coisas; eu estou crescendo com 

isso! Muito! Eu estou me modificando, eu estou modificando também como professora!  Então eu acho 

que só a narrativa já é uma formação. (grifos meus) 
 

 Nesse recorte, a mestranda mobiliza o interdiscurso sobre a importância da formação 

continuada de professores, pelo não-dito de que os resultados de um curso de especialização e 

seus efeitos na prática do professor seriam o crescimento proporcionado pela reflexão 

(“comecei a refletir”; “eu estou crescendo com isso!”) e a consequente modificação do sujeito 

na dispersão de que se constitui (“Eu estou me modificando, eu estou modificando também 
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como professora!”). Ao enunciar que “só a narrativa já é uma formação”, Lua confere à 

experiência com as NDA o mesmo status de um curso completo de formação docente em nível 

de especialização – o que nos permite entender a abrangência dos efeitos das NDA na disciplina 

do mestrado na percepção dessa mestranda.  

 Em outro recorte discursivo de sua narrativa digital de aprendizagem, Lua nos permite 

acessar parte de sua história pessoal e, a partir daí, compreender melhor sua percepção acerca 

da experiência com as NDA: 

 
Lua: 

 

 

 Desse recorte discursivo, saliento: “Como não poderia ser diferente, vou começar 

contando a história sobre como tudo começou...” e “Acredito que já nasci professora [...] 

Minha professora, Dona Marli, muito competente, rígida, mas ao mesmo tempo extremamente 

carinhosa, foi minha inspiração”. Na primeira enunciação, Lua mostra a impossibilidade de 

falar de suas práticas como docente sem situar-se, antes, num contexto social e histórico. Ao 

enunciar “Como não poderia ser diferente” inscreve, no discurso, as múltiplas posições-sujeito 

que a constituem desde antes do tempo narrado nessa experiência do mestrado articulando 

passado e presente – o que, de certa forma, contribui para a estruturação de seu percurso 

curricular enquanto uma prática discursiva e de significação (GOODSON, 2007a; 2010) que 

articula o caráter temporal de sua identidade narrativa, conforme postula Ricoeur (1994). Nessa 

articulação, Lua mobiliza, na narrativa digital, a tridimensionalidade do tempo narrativo, pelo 

qual passado, presente e futuro estão imbricados (RICOEUR, op. cit.).  

 Na segunda enunciação, quando se remete ao fato de já ter nascido professora e às 

qualidades da primeira professora que teve (“competente”, “rígida”, “carinhosa”), Lua 

inscreve-se numa formação ideológica pela memória discursiva que pode remeter à sua 
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concepção de docência, por um lado, como vocação (“já nasci professora”); por outro, como 

competência desenvolvida e como equilíbrio entre rigidez e afeto.  Em ambos os casos, o 

discurso pode nos indicar a própria identidade docente de Lua (inspirada na primeira 

professora), ainda que, na narrativa, ela possa não ter conscientemente escolhido gerar esses 

efeitos de sentido. Assim, pode haver um indicativo da construção de um saber de si que se faz 

pela escritura de si, “[...] num constante movimento de identificações que constitui a 

subjetividade heterogênea do discurso, do sujeito, e abarca sua formação” (ECKERT-HOFF, 

2008, p. 43).  Esse saber de si provocado pelo narrar-se parece fortemente vinculado à ideia de 

uma “[...] aprendizagem narrativa que se desenvolve na elaboração e na manutenção continuada 

de uma narrativa de vida ou de identidade” (GOODSON, 2007a, p. 248). 

 Nessa direção, tanto a aprendizagem narrativa quanto o currículo narrativo estariam 

diretamente ligados à assunção da autoria pelos sujeitos desse currículo – os quais, mobilizando 

o “capital narrativo” (GOODSON, 2007a; 2007b) formado pelo repertório de cada um e de 

todos numa relação dialógica, reconhecem-se e assumem seus percursos curriculares gerando 

uma aprendizagem crítico-reflexiva e situada, como sugerem os recortes discursivos a seguir:  

 

Helena: No texto mesmo a gente conseguia encontrar as características das pessoas, que é muito 

diferente de, por exemplo, vamos supor, nos projetos de pesquisa, quantas vezes eu não escutei a [nome 

de uma professora] falar assim: "Eu não te vi no texto. O texto está muito bem elaborado, muito bem 

escrito, mas eu não te vi aqui". (grifos meus) 

 
Mel: Eu começo a ler a narrativa do outro e começo a escutar o outro falando. Parece que eu estou 

ouvindo ele contando, falando... E você começa a pensar o outro. Então você enxerga o outro mesmo! 

[...] É uma coisa assim, cada um faz o seu, não é um trabalho que o de todo mundo fica meio igual. 

(grifos meus) 

 

 A percepção do outro, em sua função-autor, na narrativa digital aponta para o 

desenvolvimento do pensamento narrativo (BRUNER, 1991; 1997; 2004) pelos sujeitos à 

medida que as NDA se desenvolvem e mostram a inseparabilidade de personagem, ambiente e 

ação, assim como a localização espaço-temporal da experiência e suas vicissitudes. Da mesma 

maneira, provoca no sujeito-leitor, o exercício de “pensar o outro” (como enunciou Mel), 

considerando também os seus saberes e fazeres (seu capital narrativo) como fontes de 

conhecimento e aprendizagem – o que se aproxima da ecologia de saberes proposta por Santos 

(2007; 2010a) e pode ajudar a combater o elitismo sócio-cognitivo num movimento dialético 

de ‘pensar o outro’ e ‘pensar com/por meio do outro’.  

 Ainda sobre esses recortes, destaco a associação discursiva possível entre o não-

reconhecimento dos sujeitos em sua produção (“Eu não te vi no texto”) e a não-assunção da 
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autoria em trabalhos tradicionais (“não é um trabalho que o de todo mundo fica meio igual”). 

Ao desvincularem as NDA de produções em que não é possível identificar o autor e reconhecer-

lhe a autoria, as mestrandas inscrevem-se em uma formação ideológica de crítica a essas 

produções (muitas vezes ‘insossas’ e cumpridas como meros requisitos formais) e sugerem a 

singularidade da experiência (LARROSA, 2002; 2011b) ao falarem sobre as NDA como 

elementos de construção curricular e não apenas como conclusão de um trabalho disciplinar. 

Assim, nos permitem pensar sobre a importância de que os currículos da formação docente 

fortaleçam e favoreçam a autoria dos sujeitos abrindo espaços para construções cognitivas e 

saberes comumente deixados à margem nas hierarquias curriculares tradicionais.  

 O convite e a abertura à manifestação da heterogeneidade constitutiva de cada 

mestrando(a) e a percepção dos sujeitos acerca do acolhimento pelo currículo dessas 

subjetividades e de suas construções cognitivas em diálogo com a alteridade, através das NDA, 

podem ser uma forma de promover a autoria e o currículo narrativo. Nesse sentido, os recursos 

imagéticos e sonoros presentes nas NDA (e já largamente ilustrados neste capítulo) também 

contribuem para essa promoção, pois “Essas várias formas de linguagem, em conjunto, formam 

um todo complexo de cuja interação emergem sentidos que estruturam narrativamente a 

experiência e influenciam o nosso olhar para o que é narrado” (MENEZES, 2010, p. 202). As 

possibilidades discursivo-narrativas abertas pelas TDIC são, assim, um chamado à fruição, ao 

entregar-se à escritura e à experiência de narrar-se e de desevolver o pensamento narrativo 

(BRUNER, 1991; 1997; 2004) – o que propicia condições para que o currículo narrativo 

também possa se desenvolver.  

Trata-se, então, de um currículo aberto ao falar de si que é carregado de sentidos 

possíveis que se desprendem dos sujeitos e que podem ser negociados e renegociados no 

diálogo com o outro. Esse movimento dialógico de construção de sentidos e de elaboração do 

conhecimento considerando as múltiplas vozes que constituem nossos discursos parece ter sido 

percebido por Dalva: 

 
Dalva: Uma coisa que eu queria falar e que aconteceu algumas vezes é que nós utilizamos as falas dos 

nossos colegas nas nossas narrativas. E eu queria comentar isso, de como é importante você ver aquilo 

que você fala na voz do outro. E como que de uma certa forma você reflete novamente, você passa a 

pensar naquilo que você fala de uma outra forma. (grifos meus) 

 

A mestranda chama atenção para o espaço aberto nas NDA para as vozes dos colegas – 

o que traz para o currículo a possibilidade de diálogo entre saberes e epistemologias não 

institucionalizados numa dinâmica de reconhecimento do outro e de si como sujeitos de 

conhecimentos que podem produzir juntos um novo saber. Essa ecologia (SANTOS, 2010a; 
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2010b) na qual podem conviver (sem hierarquizações feitas a priori) diferentes conhecimentos 

pode ser facilitadora tanto dos processos crítico-reflexivos (“você reflete novamente”; “passa 

a pensar de outra forma”) quanto do empoderamento dos sujeitos do currículo na medida em 

que eles veem reconhecidas suas experiências e seus conhecimentos (“Como é importante ver 

aquilo que você fala na voz do outro”).   

Ver-se na narrativa do outro pode também alterar os percursos curriculares desses 

sujeitos por promover a assunção da função-autor pelo percurso do reconhecimento 

(RICOEUR, 2006), que os coloca sempre como sujeitos situados e em relação gerando a 

percepção autoral de que, como aponta Eckert-Hoff (2008, p. 41), “Das palavras ditas, 

irrompem sentidos fluidos, escorregadios, imprevisíveis, incontroláveis [...]”. Ao ver-se na 

narrativa do outro e também em sua própria narrativa (como outro de si), o sujeito se surpreende 

e se reinventa num processo que pode levá-lo à singularidade da experiência de aprender 

narrativamente. Parece ter sido esse o percurso curricular de Nina: 

 
 

Nina: 

 
 

 

 Nesse primeiro recorte, a mestranda faz referência a sentimentos de “decepção”, 

“desespero” e “angústia” associados à ideia de narrar práticas docentes. Esses sentimentos 

parecem estar diretamente ligados à memória discursiva acerca do que sejam essas práticas e 

de como elas só poderiam ser realizadas em sala de aula (vivência que a mestranda não tinha 

no momento da produção das NDA). No recorte seguinte, concluindo sua narrativa digital de 

aprendizagem, a mestranda indica ter passado por um processo crítico-reflexivo que remete à 

“aprendizagem terciária” na medida em que busca formas de “[...] aprender a quebrar a 

regularidade, a livrar-se de hábitos e a prevenir a habitualidade, a rearrumar experiências 

fragmentárias em padrões até agora não familiares” (BAUMAN, 2008, p. 161): 
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Nina: 

 

 

 Nina parece ter desconstruído conceitos e reconstruído ideias a partir tanto da leitura 

das NDA dos colegas (repletas do capital narrativo desses sujeitos) – “suas felicidades, paixões, 

angústias, dificuldades e experiências em suas trajetórias docentes” – quanto do exercício de 

representação/ressignificação de suas próprias experiências num movimento de aprendizagem 

narrativa com funções reflexivas e integradoras (GOODSON, 2007a; 2007b; 2010) capazes de 

empoderar os sujeitos (“pude perceber a dimensão do que narrei”) desde o reconhecimento de 

suas experiências em diálogo com o outro. Percebendo o alcance de suas construções cognitivas 

representadas na narrativa digital, Nina pode reorganizá-las em novos padrões, o que tem 

implicações tanto na aprendizagem e no currículo quanto na ampliação de seu capital narrativo. 

 Essa mesma mudança e quebra de regularidades conceituais e curriculares (próprias da 

aprendizagem narrativa) pode ser percebida nos recortes discursivos de Sara, Helena e Clara: 

 
Sara: Minha narrativa me ajudou a repensar a minha história, que eu construí até aqui e as narrativas 

dos colegas têm me ajudado a construir a minha nova história com os professores da minha escola. Eu 

não estou em sala de aula, mas ler as narrativas dos colegas, suas reflexões e práticas, mudou o meu 

olhar para os meus professores agora. Isso tem me ajudado muito porque o meu convívio com eles era 

diferente; eu não tinha a visão de sala de aula. [...] as narrativas estão me ajudando muito a entender 

os professores e o que acontece realmente na sala de aula. (grifos meus) 

 

Helena: 
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Clara: Esse exercício de ler o colega, de sentir o que o colega está sentindo, nos fez refletir ainda mais 

sobre o mestrado, sobre os conteúdos. 

 

Nesses recortes, as mestrandas, assim como Nina, mostram percursos curriculares que 

articulam suas ‘pré-concepções’ com experiências pessoais em diálogo com as experiências do 

outro, a reflexão e a (re)construção de conhecimentos por meio do modo narrativo de 

pensamento (BRUNER, 1991; 1997; 2004), que possibilita aos sujeitos construirem identidades 

e encontrarem um lugar na cultura. Sara o faz revendo sua posição-sujeito coordenadora e sua 

relação com os professores da escola em que atua, tentando compreender a ‘cultura da sala de 

aula’. Helena, por sua vez, lança-se ao desafio de pensar-se e reconfigura sua compreensão 

acerca do que sejam as práticas docentes e as práticas pedagógicas desde o lugar social que 

ocupa. Clara associa os conteúdos curriculares prescritos às experiências narradas pelos colegas 

numa articulação teoria e prática essencial à formação docente (ALMEIDA, 2004). As quatro 

mestrandas parecem vivenciar a aprendizagem narrativa ao aprenderem tanto com a narrativa 

(de si e do outro) quanto no ato de narrar. Afinal, “Estamos sujeitos à narrativa assim como 

somos sujeitos da narrativa” (KEARNEY, 2012, p. 428, grifos do autor). 

 Outro elemento importante para a construção de um currículo narrativo que pode ser 

percebido no recorte discursivo de Sara é a ideia de que a aprendizagem narrativa é um tipo de 

aprendizagem de gerenciamento da vida (GOODSON, 2007a). A mestranda percebe os efeitos 

das NDA em sua prática como coordenadora e se vê “construindo uma nova história com os 

professores”, numa dinâmica de gerenciar a própria vida profissional e os caminhos a seguir. 

Esse movimento parece indicar que a aprendizagem de Sara passa a se desenvolver “[...] na 

elaboração e na manutenção continuada de uma narrativa de vida ou de identidade” (Ibid., p. 

248).  

 Agregando as formas pelas quais as pessoas teorizam, projetam e historiam suas vidas, 

o capital narrativo dos sujeitos trazido para as NDA parece ter sido basilar para a construção 

dessas narrativas e em grande parte responsável também pelo desenvolvimento de um currículo 

no qual mestrandos e mestrandas puderam perceber a própria continuidade de seus percursos 

formativos, como indica o recorte discursivo de Clara: 

 
Clara: Eu entendi que eu não sou a mesma de quando eu comecei a dar aulas. Que sou professora para 

contribuir com a formação de pessoas críticas, pensantes, reflexivas e não para formar biólogos [...] e 

foi aí que eu levei as narrativas pra eles [alunos do 1º ano]. (grifos meus) 

 

 Ao narrar sua trajetória de aprendizagem na disciplina do mestrado, Clara percebe-se 

numa temporalidade mais ampla, que abarca suas experiências e transformações como docente: 
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“entendi que eu não sou a mesma de quando comecei a dar aulas”. Não sendo mais a mesma, 

percebe-se como uma professora em construção que considera o caminho percorrido, mas 

também – como apontam Freire (1996) e Bianchetti e Thiesen (2014) – o sonho e a utopia 

imanentes à aprendizagem narrativa (“sou professora para contribuir com a formação de 

pessoas críticas, pensantes, reflexivas e não para formar biólogos”). Assim, o discurso da 

mestranda permite perceber os efeitos da narrativa digital em seu percurso formativo e construir 

sentidos acerca de seu ideal de educação e do que ela acredita ser o alcance do trabalho do 

professor na formação cidadã dos estudantes. Um trabalho que deve ir além dos conhecimentos 

específicos de cada área do saber institucionalmente reconhecidos nos currículos e 

representados, neste caso, pela Biologia. Tendo vivido a experiência larrosiana de perceber-se 

em sua historicidade desde o presente em que se encontra, Clara reconhece utopias possíveis e 

tenta reescrever o futuro com seus alunos: “foi aí que eu levei as narrativas pra eles”. 

 No recorte discursivo a seguir, a mestranda passa a identificar-se como uma profissional 

mais atenta aos diferentes sujeitos que compõem seu universo de trabalho e formação e, por 

isso, como uma professora mais reflexiva:  

 

Clara: A narrativa me fez ficar mais atenta à fala dos alunos, dos colegas [do mestrado], dos colegas 

de dentro da minha escola, da escola em si. A partir da narrativa, sou uma professora mais reflexiva, 

que olha o aluno como um todo, que olha o aluno como pessoa. Antes de ser aluno, ele é uma pessoa. 

(grifos meus) 

 

 Ao renovar o olhar para seus alunos, Clara ressignifica a experiência vivida no mestrado 

e a recontextualiza como possibilidade de construção de um currículo narrativo também na 

escola em que trabalha, preocupando-se não somente com o ‘futuro econômico’ de seus alunos, 

mas especialmente com o “[...] caminho para um novo futuro social” em que o currículo possa 

ser construído “[...] como identidade narrativa” (GOODSON, 2007a, p. 242). Dessa forma, a 

mestranda contraria uma formação discursiva e ideológica segundo a qual são necessários 

somente os conhecimentos objetivados e hierarquizados do currículo prescritivo para garantir 

a qualidade da formação escolar e mostra a mudança de seu pensamento, já que antes se 

preocupava mais em “formar biólogos”. Essa mudança parece ter sido desencadeada pela 

experiência de produção/veiculação das NDA no mestrado. 

 Ao afirmar que passou a “olhar o aluno como pessoa”, Clara desloca o próprio sentido 

do currículo, que passa de ‘lista de conteúdos a serem cumpridos’ para ‘construção  dinâmica 

e permanente’ feita pelos sujeitos da educação (professores e alunos). A mestranda, em sua 

posição-sujeito professora, ressignifica o currículo como possibilidade constante de indagação 

e de reconhecimento de si e do outro. Assim, instaura o movimento de transposição da mera 
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transmissão de conteúdos e técnicas para a percepção de que a ciência, o currículo e a atuação 

profissional docente são, em essência, atividades humanas. E devem estar, portanto, 

comprometidas não só com o individual, mas com o coletivo e o social.  

 Mel também mostra ter feito movimentos de questionamento do currículo e de sua 

atuação como professora a partir da narrativa digital: 

 
Mel: A minha prática pedagógica mudou com as narrativas, porque eu comecei a aplicar as narrativas 

e aí eu tive que ter um olhar diferenciado sobre aquilo que eu estava transmitindo, sobre os conceitos 

que eu queria formar no meu aluno, que não eram só conceitos de Matemática, mas eram conceitos que 

ele tinha que ter pra vida dele. Então essa preocupação que eu tive de realmente estar formando o meu 

aluno na sua integridade, não só com conteúdo. (grifos meus) 
  

 A mestranda, ao fazer referência a um “olhar diferenciado sobre aquilo que estava 

transmitindo” indica, pelo não-dito, que a transmissão de conteúdos (“conceitos de 

Matemática”) constituía sua prática docente como elemento central. Com a experiência das 

NDA, assim como Clara, Mel passa a questionar o próprio sentido dos conteúdos curriculares 

para a formação integral dos seus alunos (“essa preocupação que eu tive de estar formando o 

meu aluno na sua integridade, não só com conteúdo”). Uma formação articulada com o futuro 

social, com “a vida” dos sujeitos (como enunciou a mestranda), porque extrapola os limites 

conteudistas e de transmissão bancária (como diria Freire, 1987) para alcançar uma formação 

crítico-reflexiva capaz de “[...] resgatar o sentido estruturante da educação e de sua relação com 

o trabalho, as suas possibilidades criativas e emancipatórias” (MÉZÁROS, 2008, p. 9). Esses 

movimentos indicam que Mel vivenciou, pelas NDA, uma aprendizagem narrativa cujos efeitos 

lhe permitiram pensar em novas maneiras de realizar o seu trabalho como docente na educação 

básica. 

 Lua também mostra indícios de uma aprendizagem narrativa que se amplia para outros 

tempos e espaços: 

 
Lua: Acho que narrar interfere na prática. Você começa a enxergar o aluno diferente, ouvir mais o 

aluno. As narrativas me deram essa leveza, essa suavidade mesmo. (grifos meus) 

  

Lua, assim como Clara, refere-se a começar a “enxergar o aluno diferente, ouvir mais 

o aluno” como um dos efeitos da produção e veiculação de sua narrativa digital como elemento 

curricular no mestrado. Por esse discurso, permite a produção de sentidos sobre o que seja esse 

“enxergar” associado ao “ouvir”. Considerando as condições históricas ainda hoje contitutivas 

da maioria das práticas e dos currículos na educação brasileira, o discurso de Lua parece trazer 

um não-dito que afirma: “nossos alunos não são ouvidos/vistos na escola”.  
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E a razão para isso pode estar nas pressões curriculares sofridas cotidianamente por 

docentes e discentes na luta quase sempre inglória de ‘cumprir conteúdos’. Não há, como aponta 

Arroyo (2013), tempo nos currículos para ‘ouvir o outro’. O professor não encontra apoio nos 

currículos nem nos materiais didáticos (cada vez mais conteudistas e praticistas) para “[...] 

trabalhar as vivências dos educandos com quem convivem nas salas de aula” (p. 31) – o que é 

“[...] uma forma perversa de dizer-lhes: tire o foco dos alunos, de suas experiências tão 

precarizadas de viver, esqueça de educá-los e de ser educador. Seja apenas um eficiente 

transmissor de competências para eficientes resultados nas avaliações” (ARROYO, 2013, p. 

31).  

As NDA deram a Lua a tranquilidade de ‘ouvir  e enxergar’ seus alunos sem culpa, 

com “leveza” e “suavidade”; talvez porque tenha experienciado (como mestranda) a 

construção de um currículo que se ergue pela ecologia de saberes (SANTOS, 2007; 2010a),  de 

vozes, de conhecimentos, de experiências e interlocuções de todos e não sob o jugo de um único 

conhecimento considerado válido, imutável e inquestionável. 

Mas esse tipo de construção curricular exige uma outra temporalidade, como sugere 

Fernanda: 

 
Fernanda: Eu acho que a maior dificuldade foi não falar sobre, porque eu tinha muita vontade de falar, 

mas o tempo pra falar sobre. Porque a gente tem muito pra falar, mas aí você tem que corrigir prova, 

você tem que fazer outra coisa, tem que fazer projeto, tem que fazer pôster pra você ir pra evento... 

Então não dá tempo de sentar mesmo e discorrer sobre o que você queria contar. (grifos meus) 
 

O discurso de Fernanda assinala as diferentes posições-sujeito que constituem sua 

identidade de professora/mestranda/pesquisadora e que precisam ser orquestradas num difícil 

jogo de encaixe em que os currículos (da Educação Básica e da formação de professores) e a 

precarização do trabalho docente tornam-se panos de fundo. Fernanda parece vivenciar o que 

Arroyo (2013, p. 25) aponta como sendo exigência da formação/atuação profissional docente: 

fazer tudo “[...] a tempo completo, a vida completa. O termo aulista é a síntese [...] Os 

currículos, o que ensinar, têm marcado nossas identidades profissionais como referente único”. 

Como afirma Fernanda, “a gente tem muito pra falar”, mas “não dá tempo”.  

Essa ‘falta de tempo’ impossibilita o acontecimento da experiência larrosiana e remete 

à indiferença com o sujeito-autor como sendo uma característica dos currículos que produz a 

não existência, apontada por Santos  (2004) ou o desaparecimento dos sujeitos como sujeitos 

de experiências, como refere Arroyo (2013).  Pela perspectiva da “simetria invertida” 

(OLIVEIRA; BUENO, 2013), uma vez não tendo experiências autoriais na formação, os 

professores também não terão práticas pedagógicas que ajudem a desenvolver a autoria de seus 
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alunos. Entretanto, Arroyo (op. cit.) adverte que não basta somente abrir espaços para as 

narrativas dos sujeitos. É preciso “[...] chegar com sensibilidade pedagógica a essa questão 

nuclear que [as histórias] carregam: ‘Converti-me em uma questão para mim’. Tenho direito a 

saber-me” (p. 264). ‘Sabendo-se’, o professor poderá ‘saber o outro’ e ‘saber com o outro’. 

Dalva indica ter iniciado esse processo de ‘ouvir/ver/saber o outro’ estimulada pelo 

movimento de ‘saber-se’ na formação: 

 
Dalva: No meu caso especificamente, eu pude ouvir o meu aluno pela narrativa dele... e eu consegui 

ver, através do pensamento deles, algumas dificuldades, porque eu não dava essa oportunidade. [...] a 

gente aprende muito, até refletindo sobre aquilo que a gente tem construído. Eu levei a prática da 

narrativa pro meu ambulatório e foi muito bom! Acho que até na mudança de relação com os meus 

alunos. (grifos meus) 

 

O discurso da mestranda assinala a mudança em sua postura como docente no curso de 

Medicina, já que “não dava oportunidade” para que as vozes de seus alunos 

(representadas/materializadas nas narrativas) fizessem parte de sua disciplina. Ao levar “a 

prática da narrativa” para o seu fazer docente com sensibilidade e abertura, Dalva percebe que 

vê-los e ouvi-los “através do pensamento deles” altera a relação professor-aluno. De certa 

maneira, parece abrir também o que Almeida e Valente (2012) chamam de ‘janela na mente’ 

dos estudantes – já que, como professora, passa a perceber as dificuldades de seus alunos, 

 ‘sabê-los’ por meio de suas narrativas. Ao mesmo tempo, Dalva percebe-se como 

aprendente (“a gente aprende muito”) ao refletir, em sua narrativa digital, sobre o que tem 

construído – o que é uma forma de ‘saber-se’ em sua posição-sujeito professora.  

Esse movimento dialético de ir e vir entre a formação e a ação, entre o eu e o outro, 

entre as diferentes posições-sujeitos que assumimos cotidianamente pode ampliar o capital 

narrativo de Dalva e ajudá-la a perceber outras formas de ensinar e de ser professora – o que 

implica em uma aprendizagem narrativa capaz de “[...] fortalecer as faculdades críticas e 

autocríticas, desenvolvendo as capacidades dos indivíduos para definir e narrar propósitos de 

vida e missões em um ambiente de rápidas mudanças” (GOODSON, 2007a, p. 251).   

Hiassa também assinala a construção desse tipo de aprendizagem e de um currículo 

narrativo: 

 
Hiassa: [...] garanto que aprendi muito mais sobre prática docente vendo os erros e acertos dos meus 

amigos e podendo depois conversar sobre o que foi escrito por eles, do que lendo e fazendo resenhas 

de artigos muito distantes da minha realidade como professor. A narrativa foi um elemento formador. 

[...] Posso ser sincero? A gente se sente mais humano na narrativa! (grifos meus) 
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 Ao fazer referência aos erros e acertos dos amigos e ao diálogo com eles a partir do que 

escreveram nas NDA como elementos formadores pelos quais “aprendeu muito mais” do que 

teria aprendido se tivesse tido apenas leituras teórico-conceituais, o mestrando lança luz sobre 

a importância do pensamento narrativo (BRUNER, 1991; 1997; 2004) para a construção de um 

currículo articulado com os propósitos, missões e paixões das pessoas (GOODSON, 2007a). 

Pelo pensamento narrativo, estruturante das NDA, a verossimilhança, a identificação com o 

outro e principalmente as adversidades da experiência humana de aprender ganham espaço não 

como possibilidades de punição e julgamento negativo; mas como espaços de diálogo 

intersubjetivo capaz de empoderar os sujeitos na medida em que os reconhece como sujeitos de 

conhecimentos. Talvez por isso, Hiassa tenha se sentido, na narrativa, “mais humano”.  

 O discurso do mestrando, em sua narrativa digital, pode ajudar a compreender os 

sentidos atribuídos a esse sentimento de humanidade: 

 
Hiassa: 

 

 

 Novamente, o ‘ouvir e enxergar’ o aluno aparecem como reflexos, na prática docente 

dos sujeitos, da experiência de ‘ser ouvido e visto’ pela construção da narrativa digital de 

aprendizagem no mestrado. Ainda que a iniciativa de Hiassa não traga claramente sua 

intencionalidade pedagógica, a tentativa de entender o que seus alunos “pensavam sobre o 

futuro” pode ser indiciária de um movimento do mestrando, em sua posição-sujeito professor, 

de busca por um trabalho pedagógico que contribua para a construção do futuro social de seus 

alunos (GOODSON, 2007a).  

Essa alteração de postura de Hiassa é decorrente de sua experiência com as NDA no 

mestrado – que lhe permitiram (pelo narrar-se e pelo diálogo intersubjetivo estabelecido com 

os colegas) rever  posicionamentos, romper prescrições curriculares, depurar conhecimentos e 

reescrever sua prática metamorfoseando-se em outro de si. Essa dinâmica indica a 

aprendizagem terciária (BAUMAN, 2008) numa experiência autopoiética incentivada pela 

escritura de si (PASSEGGI, 2011) socializada no grupo e reconstruída com/pelas interações 

coletivas.  
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O movimento de compreender-se em sua historicidade leva o sujeito a compreender 

também o outro como sujeito histórico e situado (PASSEGGI, op. cit.). No caso de Hiassa, isso 

pode ser percebido em outro trecho da narrativa digital em que, diante da possível reprovação 

de uma aluna adolescente grávida, ele reproduz seu diálogo com o professor de Matemática e 

repensa uma posição que anteriormente sequer questionava: 

 

Hiassa (grifos meus): 

 

 

Nesse recorte, o mestrando mostra uma mudança de posicionamento que pode decorrer 

do desenvolvimento do pensamento narrativo (BRUNER, 1991; 1997; 2004) desencadeado 

pelas NDA. O “antigo eu” de Hiassa parece ser regido pelo pensamento paradigmático que 

busca “[...] preencher o ideal de um sistema formal e matemático de descrição e explicação” 

(BRUNER, 1997, p. 13). Nesse tipo de pensamento, a reprovação da aluna estaria 

justificada/explicada pela importância dada aos conteúdos curriculares específicos 

(“propriedades do campo magnético”) no sistema educacional. Assim, Hiassa reprovaria a 

aluna seguindo a lógica da causalidade: “se não sabe o conteúdo x, então não pode ser 

aprovada”. Atravessado pela experiência das NDA, Hiassa toma a atitude de aprovar a aluna e 

seu discurso parece produzido tendo como referência o modo de pensamento narrativo, que 

considera e contextualiza as instabilidades da experiência humana, assim como a 

inseparabilidade de personagem, ambiente e ação. Dessa forma,  o mestrando-professor 

subjuntiviza a realidade (BRUNER, 1997) negociando possibilidades humanas e não certezas 

estabelecidas: “se a aluna não sabe o contéudo x, mas precisa do diploma para conseguir um 

emprego e sustentar o filho; se o conteúdo x é indiferente para a aluna no momento histórico 

em que ela se encontra, então ela pode ser aprovada”. 
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Não pretendo adentrar a seara das infinitas possibilidades de discussão sobre avaliação, 

critérios de reprovação e aprovação na educação brasileira ou sobre ter sido ou não acertada a 

decisão de Hiassa na situação narrada. Mas parece-me importante destacar o movimento crítico-

reflexivo que se desenrolou na formação desse mestrando no sentido de levá-lo a considerar 

outros modos de conceber sua posição-sujeito professor e os discursos ‘permitidos’ nessa 

posição. Hiassa revê memórias discursivas que compunham o discurso de seu “antigo eu” 

(associadas à autoridade do professor que julga e pode reprovar “sem remorso”) 

desvinculando-se dessas memórias e inscrevendo-se em uma nova formação discursiva que 

remete a outra identidade docente (associada ao professor que compreende a formação de seus 

alunos desde a realidade em que eles estão inseridos; uma realidade muitas vezes excludente e 

precarizada).  

Assim, Hiassa parece refletir sobre esse contexto ‘extramuros’ como integrante do 

contexto da escola, da sala de aula, da relação professor-aluno, dos processos de ensinar e 

aprender e não como alheio a todo esse cenário. Esse movimento reflexivo do mestrando pode 

ser percebido em outro recorte discursivo de sua narrativa digital: 

 
Hiassa: 

 

 

Ao enunciar que “a situação era basicamente a mesma”, Hiassa recupera a 

historicidade do momento narrado como a ‘repetição’ de uma conjuntura na qual sempre 

mantinha o mesmo posicionamento. A percepção do mestrando sobre seus próprios limites (“eu 

achava que entendia a situação da menina”) e o questionamento sobre o alcance de sua 

compreensão do problema (“mas não estou sofrendo a situação da perspectiva dela”) parece 

vir da verossimilhança imanente ao pensamento narrativo e ter sido desencadeada pela troca de 

experiências e pela leitura das narrativas dos colegas (“Acredito que eu só tenha conseguido 

ter essa sensibilidade por causa das experiências trocadas e leitura das narrativas dos 

colegas”).  
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Em outras palavras, a narrativa de Hiassa sugere sua aprendizagem com o outro pela 

instauração de um movimento pelo qual passa a usar a cultura como fórum de negociação de  

sentidos e como possibilidade de compreensão/explicação de sua ação (BRUNER, 1998); mas 

também reforça a ideia de as histórias alteram nossas vidas e “[...] quando retornamos do mundo 

narrado para o mundo real, nossa sensibilidade é enriquecida e amplificada em importantes 

aspectos” (KEARNEY, 2012, p. 414). Essa dinâmica é indiciária de uma aprendizagem 

narrativa articulada com a experiência dos sujeitos e estruturada por meio de histórias com 

funções integradoras e reflexivas (GOODSON, 2007a; 2010).   

Cindy indica essas funções reflexivo-integradoras das NDA e seus efeitos na construção 

de um currículo narrativo na disciplina do mestrado: 

 
Cindy: Quando chegou na disciplina de Práticas Docentes é que parece que tudo aquilo que eu vi [nas 

demais disciplina do mestrado] e que eu já vivi começou a fazer sentido. Porque eu tive que narrar 

aquilo e pude saber dos colegas, conhecer a história dos colegas. Então eu acho que as narrativas 

fizeram a gente se localizar: olha, vocês são professores, olha o que vocês estão vivendo, o que vocês 

já viveram, as dificuldades mesmo, as vitórias também. (grifos meus) 

 

Ao enunciar que tanto os conteúdos curriculares quanto suas vivências como docente  

só “começaram a fazer sentido” com as NDA, pela narração e pela leitura das narrativas dos 

colegas, Cindy indica um processo reflexivo de inter-relação entre o passado e o presente  

evidenciando também as funções integradoras e reflexivas das narrativas. O discurso da  

mestranda sugere uma aprendizagem que diz respeito tanto a aprender com a narrativa quanto 

a aprender no ato da narração (GOODSON, 2007a, 2010). Esse processo parece permitir que 

Cindy se perceba (e aos colegas) em sua posição-sujeito professora (“fizeram a gente se 

localizar”; “olha, vocês são professores”) e sinta que sua história, suas experiências e seus 

conhecimentos em diálogo com a história, as experiências e os conhecimentos dos colegas têm 

lugar no currículo da formação: “olha o que vocês estão vivendo, o que vocês já viveram”. São 

as NDA que permitem a Cindy perceber os tempos e espaços do vivido atribuindo sentidos e/ou 

ressignificando sua experiência no mundo – o que indica o narrar como “[...] um processo 

fazedor do mundo assim como um processo revelador do mundo” (KEARNEY, 2012, p. 423, 

grifo do autor). Assim, o narrado, uma vez revelado e reconhecido como componente da cultura 

escolarizada na formação de professores possibilita a esses sujeitos a construção de uma 

identidade em diálogo com essa cultura, tornando-a outra – feita e também revelada pelas/nas 

narrativas desses sujeitos.  

Além disso, olhar o ‘visto/vivido’ (“tudo aquilo que eu vi [nas demais disciplina do 

mestrado] e que eu já vivi”) como elementos do currículo pode deslocar a percepção dos 
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sujeitos acerca da aprendizagem; já que vê-la “[...] como algo ligado à história de vida é 

entender que ela está situada em um contexto, e que também tem história [...]” (GOODSON, 

2007a, p. 250). Essa interpretação parece corroborada pela percepção de Cindy sobre “tudo 

aquilo começar a fazer sentido porque teve que narrar” levando-a também a “se localizar” em 

suas aprendizagens e encontrar um lugar na cultura.  

Nesse movimento, feito pelos mestrandos e mestrandas, de localizar-se na/pela 

narrativa digital de aprendizagem, a temporalidade narrativa parece um elemento central, como 

indica o recorte discursivo a seguir: 

 
Kenji (grifos meus): 

 

 

O mestrando possibilita pensarmos sobre o caráter narrativo de nossa identidade no 

tempo (RICOEUR, 1994) e sobre a ideia de que “[...] a narrativa é significativa na medida em 

que esboça os traços da experiência temporal” (Ibid., p. 15) ao enunciar, em síntese, os efeitos 

e a relação da narrativa com sua prática docente evocando a “volta no tempo”, a “reflexão sobre 

atitudes espaço-temporalmente situadas na sala de aula”, “a reflexão sobre erros e acertos 

cometidos”, “a relação dialética entre a história do professor, dos alunos, do mestrando e de 

seus colegas”. Esta, apresentada também por meio das imagens que compõem a tela e mostram 

cenas de alunos e dos colegas do mestrando. Esses últimos em uma situação de convivência 

fora do ambiente acadêmico. As imagens reforçam o caráter temporal e localizado da 
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experiência de aprendizagem narrativa de Kenji bem como a força desses espaços-tempos para 

a construção de um currículo construído como “identidade narrativa” (GOODSON, 2007a). 

A “identidade do Professor Kenji” parece ter sido construída e ressignificada pelo 

movimento do narrar-se que articulou, com aponta Ricoeur (op. cit.), duas metades que se 

reforçam mutuamente: narratividade e temporalidade. Ao enunciar que a narrativa o fez “parar 

para pensar” no que conquistou (passado) e nos objetivos que ainda tem (futuro) na mesma 

tela em que apresenta a imagem com os colegas (presente), Kenji articula essas temporalidades 

desde o presente em que se encontra.  

Em recorte discursivo do grupo focal, o mestrando enuncia:  

 

Kenji: A narrativa vai ficar na história. É o ontem e o hoje, mas pensando no amanhã. O que fomos e 

o que somos hoje como docentes. (grifos meus) 

 

O discurso de Kenji parece indicar a percepção do mestrando sobre o amálgama 

construído narrativamente com passado, presente e devir – o que pode reforçar a interpretação 

de que, como refere LARROSA (2004), o nosso passado e o nosso futuro só serão significativos 

desde o horizonte que abrirmos para eles no presente, pois é desde esse lugar que atribuímos 

sentidos à experiência e podemos projetar utopias (“É o ontem e o hoje, mas pensando no 

amanhã”).  

A percepção desse percurso temporal do aprender e do narrar também aparece no 

discurso de Paullus sobre a experiência com as NDA na disciplina do mestrado:  

 
Paullus: Uma das coisas que eu tirei dessa aula é que os meus alunos estão fazendo narrativas.  Isso é 

uma coisa que não tinha, eu nunca tive esse costume de escrever e agora estou passando isso pra eles 

e vou continuar fazendo isso. (grifos meus) 

 

O discurso do mestrando nos permite apreender a temporalidade de seu percurso 

formativo quando, ao contar que seus alunos “estão fazendo narrativas”, Paullus também 

recupera sua historicidade (“Isso é uma coisa que não tinha, eu nunca tive esse costume”) e 

projeta ações (“vou continuar fazendo isso”). Assim, construir sua narrativa digital de 

aprendizagem parece ter colocado em ação e articulado o caráter temporal da própria existência 

humana (pessoal e social) de Paullus – o que fica claro na sequência de slides de sua NDA pela 

recuperação narrativa que ele faz de seu percurso formativo desde a infância até o mestrado 

marcando suas experiências como situadas no tempo e no espaço. Assim, a narrativa digital de 

Paullus também é indiciária de uma aprendizagem narrativa na qual emergem “[...] o trajeto, a 
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busca e o sonho – todos eles motivos centrais para a contínua elaboração de uma missão de 

vida” (GOODSON, 2007a, p. 248). 

Mel e Lua também indicam que a vivência do caráter tridimensional do tempo narrativo 

(RICOEUR, 1994) na construção e veiculação das NDA pode alterar os percursos curriculares 

dos sujeitos e o próprio currículo – que passa a constituir-se como um currículo narrativo capaz 

de gerar efeitos que extrapolam o espaço da formação e alcançam outros contextos: 

 
Mel: E eu vejo que muitas coisas essa narrativa vai mudar na minha vida pros próximos anos, porque 

eu vou querer continuar com essa prática, [...] vai ser uma prática que eu pretendo amadurecer, 

aprimorar cada vez mais pra contribuir na formação dos meus alunos e na minha formação. (grifos 

meus) 

 

Lua: Eu também quero continuar fazendo [narrativas]. Ainda não sei de que maneira, mas quero tentar 

levar isso pra minha prática, principalmente no curso de Pedagogia. Quero cultivar essa prática. Eu 

sou melhor hoje. (grifos meus) 

   

Os sentidos que se desprendem do discurso de Mel indicam a utopia da mestranda em 

relação à construção de futuros possíveis (BRUNER, 1998) para ela e para seus alunos (“pra 

contribuir na formação dos meus alunos e na minha formação”) desde a sua experiência com 

as NDA na disciplina do mestrado. Uma experiência que a atravessou já durante a coleta dos 

dados desta investigação alterando seu percurso curricular e reverberando em sua ação docente. 

A aprendizagem narrativa manifesta-se nesse recorte discursivo pelo desejo de Mel na 

manutenção continuada de uma narrativa de vida e de formação (“vou querer continuar”; 

“pretendo amadurecer, aprimorar”).  

O discurso de Lua indica uma aprendizagem narrativa pela qual a mestranda  aprendeu 

sobre si mesma como ser social em determinado contexto (GOODSON, 2007a) e desenvolveu 

um saber de si no tempo: “Eu sou melhor hoje”. Essa temporalidade da experiência e da 

aprendizagem parece estar ligada aos sentidos do ‘cultivo’ de si e do outro nas situações de 

formação. Esse “cultivar” remete, por um lado, ao não saber (“Ainda não sei de que maneira”) 

e à incerteza do resultado final quando do início do processo; por outro, à incompletude 

associada à necessidade de cuidado permanente com aquilo que se cultiva. A utopia e o devir 

parecem, contudo, rondar ambos os sentidos como promessa que desperta o desejo (“Quero 

tentar”; “quero cultivar”).  

Entendo que a percepção dos tempos e da incompletude do aprender são os não-ditos 

dos discursos dessas mestrandas e remeto-me a Freire (1996) para afirmar que essas análises 

indicam que a experiência vivenciada por Mel e Lua fortalece a proposição do autor de que 
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“[...] a condição humana da educação é precisamente a inconclusão de nosso ser histórico de 

que nos tornamos conscientes” (p. 143).  

Finalizando este tópico, recupero aspectos importantes das análises que emergiram dos 

discursos dos sujeitos. O primeiro ponto a destacar diz respeito à construção do currículo 

narrativo como, de fato, um ‘entrelugar’ (conforme denominei no Capítulo 4). A identificação 

desse tipo de construção curricular só foi possível pela associação com outros ‘elementos-

lugares’: aprendizagem narrativa e aprendizagem terciária, capital narrativo, pensamento 

narrativo e experiência. A percepção, pelos sujeitos, da temporalidade da experiência e da 

aprendizagem foi outro elemento-chave para que o currículo narrativo pudesse se desenvolver. 

Justamente por isso, esse tipo de currículo é sempre singular (diferente para cada sujeito) ainda 

que as construções cognitivas e as (re)significações possam ser construídas com o outro e sejam 

sempre situadas no mundo, em contexto. 

O segundo ponto volta-se à importância de que os sujeitos aprendentes desenvolvam o 

pensamento narrativo, pois é esse modo de pensamento que dá suporte ao currículo narrativo. 

Este, por sua vez, parece solicitar a ecologia de saberes, proposta por Santos (2007; 2010a), e 

pode, nesse sentido, contribuir para o reconhecimento e a produção da existência pelos sujeitos. 

A assunção da função-autor pelos sujeitos e o reconhecimento dessa autoria no currículo 

também parecem ter estimulado mudanças na construção curricular da formação – em especial 

em decorrência do acolhimento das histórias narradas e da reflexão a partir dessas histórias 

como fontes de conhecimento e aprendizagem em diálogo com o outro. 

Finalmente, as NDA e os elementos característicos das TDIC que as constituem foram 

importantes para a construção do currículo narrativo na medida em que ampliaram as formas 

pelas quais os sujeitos podiam representar o pensamento narrativo, estruturar as narrativas de 

seus percursos de aprendizagem e dialogar com o outro. Como elementos curriculares, as NDA 

podem ser vistas como espaços promotores de uma aprendizagem mais dialógica e como 

possibilidades enriquecedoras tanto da temporalidade narrativa quanto da articulação crítico-

reflexiva entre os conteúdos curriculares prescritivos e os conhecimentos, as experiências e o 

capital narrativo dos sujeitos. Os elementos multimidiáticos das NDA também contribuíram 

para que a construção curricular pudesse ser uma experiência (no sentido larrosiano), uma vez 

que motivaram os sujeitos a pararem para ver, para ouvir, para pensar, para sentir o que lhes 

passava na formação. 

Tendo explorado as galerias e passagens das análises, chego ao fim desses corredores e 

encaminho-me à saída do labirinto que venho percorrendo na construção desta narrativa-tese. 

Convido o(a) leitor(a) a seguir comigo até a última porta a abrir.  



 
 

À SAÍDA, PORTAS E JANELAS QUE RESTAM ENTREABERTAS: OUTROS 

CAMINHOS, NOVOS LABIRINTOS A PERCORRRER 

      

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Uma vez percorrido o labirinto, chego ao momento de recuperar os caminhos andados 

e os objetivos propostos no início da jornada tratando de refletir sobre eles, alinhavando-os; 

mas pensando também em futuros passos, possíveis somente a partir do reconhecimento dos 

limites daquilo que consegui realizar. 

Revendo as pegadas deixadas, consigo perceber marcas indeléveis de que a cultura 

digital que abarca os mais diversos contextos da vida contemporânea e a ubiquidade das TDIC 

cada vez mais intensa também nos cenários educativos (de atuação e de formação de 

professores) corroboram a necessidade e a urgência de que as TDIC sejam incorporadas à 

formação docente em seus diferentes níveis. Mas, no campo educacional, a simples 

incorporação das tecnologias como uma solução incremental para os tradicionais processos 

educativos formais não pode ser vista como resposta aos atuais desafios que se colocam no 

sentido de integrar as TDIC aos currículos escolares. É preciso que a utilização pedagógica 

dessas tecnologias faça sentido para os sujeitos do currículo (docentes e discentes) e estruture 

aprendizagens também mais significativas, contextualizadas e crítico-criativas. 

Ao encontrar a saída do labirinto que me pus a percorrer, recupero o objetivo geral que 

inspirou a caminhada: Analisar a produção e veiculação de narrativas digitais de aprendizagem 

como possibilidade para a construção de um currículo narrativo na formação de professores e 

sua influência: a) na construção da autoria docente; b) na aproximação/apropriação/significação 

“A exatidão da ciência humana  

reside na capacidade de  

reconhecer e deixar claras 

 suas próprias limitações.” 
  
Víctor G. Rodríguez (2012) 
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da tecnologia para uso pedagógico. A partir dessa intenção que me fez caminhar, reúno os 

achados que resultam desta narrativa-tese.   

Os sujeitos desta investigação produziram e compartilharam narrativas digitais de 

aprendizagem durante a disciplina “Prática Docente Supervisionada” do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências, da Universidade Federal de Itajubá. As NDA foram propostas como 

uma das atividades avaliativas finais da disciplina, mas o processo de construção foi 

acompanhado pela turma por meio da veiculação de versões parciais das NDA 

postadas/comentadas em um grupo secreto criado no Facebook. Assim, no decorrer da 

disciplina, pela formalização da experiência narrada, pelas socializações, pela reflexão e 

ressignificação do vivido e pelo fazer/refazer impulsionaod pelas TDIC, as NDA foram 

ganhando espaço e sendo reconhecidas como fontes de conhecimento dos e pelos sujeitos e 

gradativamente alteraram o currículo da disciplina – dando-lhe contornos de um currículo 

narrativo. 

Esse tipo de construção curricular foi entendida, nesta investigação, como um 

‘entrelugar’, uma vez que se contitui pela associação de elementos que não são reconhecidos – 

e comumente sequer têm lugar – no currículo prescritivo tradicional. Esses ‘elementos-lugares’ 

foram identificados nos discursos dos sujeitos de pesquisa e em suas NDA, a partir das 

construções teóricas de Goodson (2007a; 2007b; 2010), como sendo: aprendizagem narrativa, 

aprendizagem terciária e capital narrativo. Além desses, outros dois ‘elementos-lugares’ foram 

reconhecidos como essenciais à estruturação do currículo narrativo: o pensamento narrativo 

(BRUNER, 1991; 1997; 2004) e a experiência (LARROSA, 2002; 2004; 2011b).  

Relativamente ao pensamento narrativo, este mostrou-se como sendo o modo de 

pensamento estruturante do currículo narrativo. O desenvolvimento desse modo de pensamento 

pelos sujeitos de pesquisa foi fortemente influenciado pela produção/veiculação das NDA. 

Devido às suas características específicas advindas das possibilidades abertas pelos recursos 

tecnológicos, as NDA (diferentemente das narrativas tradicionais) facilitam e até instigam o 

fazer/refazer/refletir que provoca o desenvolvimento contínuo e mais dinâmico do pensamento 

narrativo. Por sua vez, o conceito de experiência possibilitou a compreensão de que o currículo 

narrativo é, assim como esta, sempre singular e irrepetível; ainda que as aprendizagens, as 

ressignificações e a depuração do conhecimento possam ser construídas com o outro e sejam 

sempre situadas num contexto social, histórico e cultural. 

As NDA contribuíram para a construção de um currículo narrativo no contexto 

formativo que constituiu o lócus desta investigação na medida em que incentivaram e 

propiciaram aos sujeitos, pelo narrar-se, o desenvolvimento desses ‘elementos-lugares’ nos 
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entremeios das discussões empreendidas na disciplina. Assim, as NDA tornaram-se, também 

elas, espaços de construção curricular narrativa nos quais os sujeitos desenvolveram a 

percepção/compreensão de que a experiência de aprender é localmente situada e historicamente 

construída por erros e acertos, numa história que articula passado, presente e futuro. A 

percepção dessa temporalidade da experiência e da aprendizagem foi facilitada pela 

construção/socialização das narrativas e pelo uso das TDIC nessa construção.  

O processo de constituição de autoria pelos sujeitos foi percebido nas construções 

narrativas e nos discursos dos(as) mestrandos(as) sobre o processo de produção/veiculação das 

NDA a partir do desenvolvimento de algumas condições: fruição, exposição, relação com a 

alteridade, responsabilidade e reconhecimento. As possibilidades discursivo-narrativas abertas 

pelas múltiplas linguagens das mídias digitais nas NDA foram elementos importantes nesse 

processo de construção curricular na medida em que constituíram um chamado à fruição, ao 

entregar-se à escritura e à experiência de narrar-se e de desenvolver o pensamento narrativo. A 

socialização das versões parciais das NDA e a responsabilidade (co)construída a partir dessa 

exposição aos olhares de outros sujeitos que não somente a professora da disciplina gerou nos 

mestrandos e mestrandas um sentimento de acolhimento e reconhecimento mútuo que 

favoreceu, de um lado, a assunção da função-autor pelos sujeitos, constituindo o ciclo da 

autoria; de outro, a reflexão sobre o processo de aprendizagem pela perspectiva da ecologia de 

saberes (SANTOS, 2007; 2010a; 2010b). Assim, a assunção da função-autor pelos(as) 

mestrandos(as) e o reconhecimento dessa autoria no currículo também estimularam mudanças 

na construção curricular da disciplina pelos sujeitos. 

 Da mesma forma, as características autobiográficas das NDA contribuíram para o 

exercício autoral e para a percepção dos sujeitos sobre seu próprio percurso de aprendizagem e 

formação. Ainda que os comentários do grupo sobre as versões parciais das NDA possam ter 

interferido nesses processos, os dados empíricos não possibilitaram identificar claramente: a) a 

construção de coautoria; b) o movimento de depuração do conhecimento e da própria narrativa 

pelos sujeitos a partir das contribuições do outro. Atribuo essas impossibilidades tanto à 

dinâmica pela qual as NDA foram socializadas (somente via Facebook e uma versão parcial 

por sujeito) quanto ao conteúdo dos comentários – voltados quase sempre à motivação entre 

colegas e a reflexões provocadas nos(as) leitores(as) a partir das histórias narradas. Cabe 

afirmar, ainda, que a intenção inicial de pesquisa não previa a identificação/discussão dessas 

questões – o que interferiu na escolha do percurso metodológico e, por consequência, nos dados 

coletados. Essas temáticas podem, contudo, ser alvo de investigações futuras. 



232 

 

Relativamente à aproximação/apropriação/significação da tecnologia para uso 

pedagógico, mesmo não tendo sido esse o objetivo da produção das NDA na disciplina “Prática 

Docente Supervisionada”, a dinâmica curricular de produzir/socializar/ler/comentar as 

narrativas digitais configurou-se como uma experiência (no sentido larrosiano) de formação 

para o uso educacional das tecnologias. Os discursos dos(as) mestrandos(as) indicaram que isso 

pode estar associado à articulação, permitida e instigada pelas NDA, entre a vida dos sujeitos, 

suas vivências, histórias e representações e os conteúdos curriculares refletidos/representados 

por meio das TDIC – o que gerou movimentos autônomos de: a) aproximação/apropriação 

tecnológica; b) atribuição de sentidos à tecnologia e; c) recontextualização do uso das 

tecnologias na prática docente de alguns sujeitos. 

A temática das NDA (inter-relação entre as práticas docentes e os contéudos curriculares 

da disciplina) também pode ter influenciado na recontextualização das tecnologias pelos 

sujeitos. Ainda assim, as discussões disciplinares não tinham como foco o uso pedagógico das 

TDIC – o que parece um indicativo importante de que a ressignificação/recontextualização se 

deu mais pela possibilidade de exploração das tecnologias, pelos sujeitos, na própria 

aprendizagem e, a partir dessa experiência na formação, a identificação das possíveis 

contribuições das TDIC em seus contextos de atuação profissional como docentes.  

Esse resultado pode ser corroborado pelos movimentos dos sujeitos relativamente ao 

tipo de utilização das TDIC. O processo de produção/veiculação das NDA durante o semestre 

letivo levou mestrandos e mestrandas a desenvolverem autonomamente os três planos descritos 

por Costa (2013) como necessários à formação de professores para o uso pedagógico das 

tecnologias: saber usar; saber usar para aprender o currículo e saber usar para pensar, decidir e 

agir. As NDA e os discursos dos sujeitos sobre a experiência vivida na disciplina também 

mostraram indícios de que os sujeitos fizeram uso das TDIC como ferramentas cognitivas 

(JONASSEN, 2007). Muitos desses avanços parecem ter sido decorrentes das próprias 

características narrativo-discursivas e multimidiáticas das narrativas digitais. Esses resultados 

podem ter implicações como fundamentação para estudos semelhantes em outros contextos 

formativos.  

Os discursos dos mestrandos e mestrandas também indicaram que o processo de 

apropriação e ressignificação da tecnologia para uso pedagógico pode ser associado, nesta 

investigação, a uma outra característica das NDA: a possibilidade de que os sujeitos construam 

narrativas autorais com mediação das TDIC – o que desloca o foco da tecnologia em si mesma 

e coloca-o sobre o percurso curricular e a aprendizagem dos sujeitos tendo as TDIC como 

aliadas e facilitadoras desse processo. A percepção desse deslocamento promovido pelas NDA 
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e de seus efeitos na formação de professores pode ser considerada outra implicação desta 

investigação que permite vislumbrar a utilização desse tipo de narrativa na formação docente 

para uso das tecnologias em outros contextos/níveis formativos.    

Nesta narrativa-tese, as NDA configuraram-se como um espaço aberto para a vivência 

de processos de reconhecimento e autorreconhecimento dos sujeitos como sujeitos de 

conhecimentos e de experiências. Assim, a produção/veiculação dessas narrativas promoveu o 

desenvolvimento de capacidades autorais, instigou a reflexão sobre o conhecimento na 

perspectiva dialógica teoria/prática e sobre os processos de ensino e aprendizagem com 

mediação tecnológica. Desde os exemplos de ressignificação/recontextualização das TDIC 

apresentados neste estudo, é possível inferir que, em outros contextos de formação docente, a 

utilização das NDA como elementos curriculares também poderia ter efeitos diretos na prática 

pedagógica dos professores com uso de tecnologias. Da mesma forma, ter experienciado a 

construção de um currículo narrativo na formação empoderou os sujeitos desta pesquisa e 

alterou suas percepções sobre a importância de acolher os conhecimentos dos alunos e 

compreender seus percursos particulares de aprendizagem articulando-os com o coletivo num 

movimento dialético e dialógico – o que também poderia embasar processos formativos em 

outros contextos.    

Do ponto de vista teórico-metodológico, esta investigação pode contribuir para que se 

desenvolvam novas pesquisas sobre o aprofundamento de duas grandes vertentes de trabalho 

com as narrativas na educação: “[...] a pesquisa que usa a narrativa e a investigação da narrativa 

usada no ensino” (CUNHA, 1997, p. 191). Os resultados deste estudo sugerem que as narrativas 

digitais (e mais especificamente, as NDA) potencializam a interface entre esses campos porque, 

tanto quanto as narrativas tradicionais, servem de intrumentos de coleta de dados; mas 

diferentemente dessas, por serem produzidas pelos próprios sujeitos da investigação com uso 

de tecnologias, promovem a autoria, a aproximação e a aprendizagem das/sobre/com TDIC – 

ainda que a assunção da função-autor e esse ensino/aprendizagem não sejam os interesses 

últimos da pesquisa. Assim, o instrumento de coleta de dados tem efeitos diretos que podem 

transformar os sujeitos investigados. Não há estudos sobre estas relações e implicações 

metodológicas da utilização de narrativas digitais nas pesquisas educacionais, o que aponta para 

novas possibilidades investigativas. 

Por suas funções reflexivas e integradoras, as NDA requerem um trabalho (tanto na 

formação quanto na pesquisa) processual – especialmente no que diz respeito aos campos do 

currículo e da formação de professores. Apesar das limitações deste estudo, ficou claro que 

somente as características tecnológicas mais abertas e facilitadoras do fazer/refazer dessas 
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narrativas não garantem o diálogo e a reflexão. É fundamental que a formação ou a pesquisa 

que tenham como eixo as NDA sejam realizadas prevendo momentos que permitam e 

promovam o diálogo entre os sujeitos para a articulação entre a experiência pessoal (narrada 

nas NDA) e a esfera coletiva em suas múltiplas dimensões. Sem essa necessária articulação 

crítico-reflexiva, corre-se o risco do esvaziamento da narrativa em si mesma.  

Desde os limites desta narrativa-tese e na postura incansável de buscar novos 

questionamentos, sugiro outros caminhos investigativos a partir daqui: o primeiro deles aponta 

para os próprios dados não utilizados no corpus de análise deste estudo e que remetem às 

temáticas práxis e formação/ação docente associadas à produção/veiculação das NDA. Outros 

estudos podem ter como mote essas temáticas em contextos diversos. A relação das NDA com 

a espiral de aprendizagem (VALENTE, 2005), o pensamento computacional (VALENTE, 

2016) e a construção de web currículos (ALMEIDA, 2014) também pode constituir o escopo 

de estudos futuros tanto voltados à formação de professores quanto aos contextos da Educação 

Básica. Outros estudos sobre as possibilidades de construção de currículos narrativos 

mediatizados pelas TDIC também podem ser desenvolvidos a partir dos resultados apresentados 

nesta narrativa-tese. Em ambientes virtuais, em comunidades de aprendizagem em redes e pela 

perspectiva do colearn 2.0 (OKADA, 2011), as narrativas digitais também constituem 

potenciais articuladoras de investigações futuras. Destaco, ainda, as possibilidades 

investigativas abertas pelas NDA em diferentes contextos educacionais relativamente aos 

multiletramentos digitais. 

Revendo os caminhos construídos até este ponto, é importante registrar ainda que esta 

narrativa-tese colocou-me diante da complexidade do mundo real permitindo-me vivenciar a 

criatividade humana em situações reais que solicitam uma ciência não simplificadora ou 

idealizada, mas que se dedique à complexidade do mundo, da vida, das experiências vividas, 

narradas e compartilhadas por/com sujeitos de carne e osso. Considerando essa humanidade 

‘encarnada’, as NDA e os elementos característicos das TDIC que as constituem foram 

importantes para a construção do currículo narrativo, uma vez que ampliaram as formas pelas 

quais mestrandos e mestrandas podiam representar o pensamento narrativo, estruturar as 

histórias de seus percursos de aprendizagem e dialogar com o outro.  

Como elementos curriculares, as NDA podem ser vistas, desde os resultados desta 

investigação: a) como potencializadoras da assunção da função-autor pelos sujeitos; b) como 

instigadoras da percepção dos sujeitos sobre a temporalidade narrativa da vida e das construções 

humanas – o que pode levar, em última instância, à ampliação da consciência sobre processo 

histórico de produção da existência; c) como elementos de articulação crítico-reflexiva entre os 
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conteúdos curriculares prescritivos e os conhecimentos, as experiências e o capital narrativo 

dos sujeitos; d) como espaços promotores de aprendizagens narrativas e terciárias que 

contribuem para o futuro social dos sujeitos, empoderando-os; e) como espaços de construção 

de identidades narrativas que permitem aos sujeitos definirem, se apropriarem e manterem a 

narrativa contínua de seus próprios currículos; f) como promotoras de processos autônomos de 

aproximação, apropriação e ressignificação das TDIC para uso pedagógico. 

Assim, finalizo esta narrativa-tese deixando ainda entreabertas as portas e janelas que 

com que me deparei no percurso pelo labirinto da investigação. Encerro esta jornada tendo 

contado uma narrativa possível com a certeza de que outras tantas ficaram por contar. Assim, 

como nos preâmbulos deste texto, a despedida também leva na bagagem o mapa dos caminhos 

já andados e tem como bússola apenas as histórias ainda por contar – na certeza de que “Pensar 

[...] é entrar no Labirinto, mais exatamente fazer ser e aparecer um Labirinto ao passo que se 

poderia ter ficado ‘estendido entre as flores, voltado para o céu’. É perder-se em galerias que 

só existem porque as escavamos incansavelmente [...]” (CASTORÍADIS, 1987, p. 7-8).  

 As narrativas dos sujeitos desta investigação permitiram meu escavar porque se 

configuraram, antes de tudo, como espaços de materialidade para dizer o sonho e sonhar utopias 

de reinvenção do mundo, dos currículos, da formação docente mediada pelas tecnologias de 

nosso tempo. Assim, o lugar das narrativas digitais de aprendizagem pode ser também um lugar 

de resistência e semeadura de mudanças nas vidas e nos currículos que ainda estão por vir num 

movimento incansável de ‘fazer aparecer’ labirintos para pensar uma educação com mais justiça 

cognitiva para promover a justiça social.  
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APÊNDICE A – Resultados: Portal de Periódicos CAPES  

 

Resultados Portal de Periódicos CAPES 

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Narrativas e currículo 70 1 

Narrativas digitais e currículo 0-279 1 

Narrativas e formação docente 50 0 

Narrativas e formação de professores 85 0 

Narrativas e autoria  172 0 

Narrativas digitais e autoria 9 1 

Narrativas digitais 41 0 

 Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Na busca sem uso do filtro “Periódicos revisados por pares” aparecem dois resultados. Entretanto, ao aplicar esse filtro, 

nenhum dos resultados anteriores permanece. Neste caso específico, optei por selecionar os artigos sem o filtro porque um 
deles é de grande relevância para o foco do levantamento.  
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APÊNDICE B – Resultados: Banco de Teses e Dissertações CAPES  

 

Resultados Banco de Teses e Dissertações – CAPES  

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Narrativas digitais 23 1 (Mestrado Profissional) 

Narrativas  

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

 Programa – “Educação” 

1110 

 

271 

58 

 

 

 

0 

Formação de professores 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado 

 Programa – “Educação” 

2190 

 

 

438 

217 

 

 

 

 

2 

Formação de professores 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado 

 Programa – “Educação (Currículo)” 

2190 

 

438 

12 

 

 

 

0 

Autoria 

 

Refinamento: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

298 

 

 

74 

 

 

 

1 

TDIC 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

 Programa – “Educação” 

298 

 

 

74 

11 

Nenhum resultado novo 

(repetem-se duas teses já 

selecionadas com outras 

palavras-chave) 

TDIC 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

 Programa – “Informática na 

Educação” 

298 

 

 

74 

6 

 

 

 

 

0 

Currículo 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

 Programa – “Educação” 

1040 

 

 

230 

154 

Nenhum resultado novo 

(repetem-se duas teses já 

selecionadas com outras 

palavras-chave) 

Currículo 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado” 

 Programa– “Educação (Currículo)” 

1040 

 

 

230 

25 

Nenhum resultado novo 

(repetem-se duas teses já 

selecionadas com outras 

palavras-chave) 

Formação de Professores – Tecnologia 

 

Refinamentos: 

 Nível do curso – “Doutorado”  

 Programa – “Educação” 

3740 

 

 

724 

57 

 

 

 

 

        2  

Fonte: Dados de pesquisa. 
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APÊNDICE C – Resultados: SciELO 

 

Resultados SciELO 

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Narrativas digitais 9 0 

Narrativas digitais e Educação 280  0 

Narrativas digitais e currículo 0 0 

Narrativas digitais e autoria 0 0 

Autoria e educação  42 0 

Digital Stoytelling 1 0 

Digital Stoytelling and 

Curriclum 

0 0 

Digital Stoytelling and 

authorship 

0 0 

Authorship and education 43 1 

 Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80 Repetem-se os que apareceram na busca para “narrativas digitais”. 
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APÊNDICE D – Resultados: REDALYC 

 

Resultados REDALYC 

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Narrativas 2390 

 

Filtro posterior: 

somente buscar em 

“palavras-chave”: 90 

8 

Narrativas digitais 6 2  

(um deles é o mesmo da 

busca para “narrativas”) 

Narrativas digitais e 

Educação 

6  

(os mesmos da busca 

anterior) 

2 

(repetição de buscas 

anteriores) 

Narrativas digitais e 

currículo 

6  

(os mesmos da busca 

anterior) 

2 

(repetições de buscas 

anteriores) 

Narrativas digitais e autoria 

 

 

 

3 

(todos já apareceram 

anteriormente) 

1 

(repetição de buscas 

anteriores) 

Autoria e formação 

docente81  

19382 

 

383 

(um deles é o que resultou da 

busca no SciELO e outro já 

apareceu na busca com 

“narrativas”)  

Digital storytelling 6 3 

(dois deles já apareceram em 

buscas anteriores) 

Digital storytelling and 

curriculum  

(os mesmos resultados 

para as palavras 

grafadas em português) 

 

Digital storytelling and 

authorship  

0 0 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

 

                                                             
81 Alterei o par “autoria e educação” (que vinha utilizando) para “autoria e formação docente” porque para o primeiro par de 

palavras apareceram 928 resultados nessa base de dados, com grande número de editoriais; o que me levou a inferir que se trata 

de um par de descritores muito amplo.  
82 Dos 193 resultados, somente 141 são artigos. O restante são Editoriais e Apresentações de Periódicos. 
83 Os trabalhos não tratam profundamente de autoria. O termo principal da busca parece ter sido a formação docente. 
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APÊNDICE E – Resultados: RCAAP 

 

Resultados RCAAP84 

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Narrativas digitais 18 4 

Digital storytelling 22 3 

Narrativas digitais e formação 

docente 

0 0 

Narrativas digitais e educação 4 385 

Narrativas digitais e autoria 0 0 

Autoria e formação docente 2 0 

Autoria e educação 28 0  

 Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Não inclui nesta tabela os resultados das buscas com os pares de palavras em inglês, pois os resultados são os mesmos ou 

em menor quantidade do que os encontrados com pares em português – o que significa que os resultados mais completos 

aparecem para as palavras escritas em língua portuguesa. 
85 Trata-se dos mesmos resultados significativos selecionados na busca por “narrativas digitais”.  
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APÊNDICE F – Resultados: ERIC 

 

Resultados ERIC 

Busca (palavras-chave) Resultados Resultados significativos 

Digital Storytelling 107 18 

Digital Storytelling and education 102 18  

(os mesmos da busca 

anterior) 

Digital Stoytelling and Curriclum 14 4 (2 repetidos) 

Digital Stoytelling and authorship 0 0 

Authorship and education 85 0 

      Fonte: Dados de pesquisa. 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa de doutoramento intitulada 

provisoriamente: “NARRATIVAS DIGITAIS, CURRÍCULO E AUTORIA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES”. Nesse estudo, temos como objetivo geral: Analisar o processo de produção e veiculação de 

narrativas digitais de aprendizagem e sua influência: 1) na construção do currículo de um curso de formação de 

professores em nível de Mestrado; 2) na apropriação da tecnologia para uso pedagógico; 3) na construção da 

autoria para a profissionalidade docente. 

O que nos leva a escolher essa temática para investigação, entre outros aspectos, é a compreensão de que 

estudar os efeitos da produção de narrativas digitais na formação docente pode lançar luz e mesmo contribuir para 

legitimar práticas curriculares e metodologias que instiguem os sujeitos a se reconhecerem como sujeitos “de 

conhecimento”, além de ampliar as possibilidades de letramento digital e apropriação da tecnologia para uso 

pedagógico.   

Para esse estudo, adotaremos os seguintes procedimentos metodológicos: questionário para 

caracterização dos sujeitos de pesquisa; observação participante das aulas da disciplina “Prática Docente 

Supervisionada”;  análise das narrativas digitais produzidas  durante a disciplina (por meio da análise do discurso 

de linha francesa); realização de grupo focal e entrevista com os sujeitos de pesquisa após o término da disciplina.    

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-

se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em 

que será atendido pela pesquisadora. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique 

sua participação não será analisado ou utilizado de qualquer maneira sem a sua permissão. Além disso, você não 

será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada 

pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ________________________ fui informado(a) dos objetivos do estudo intitulado 

“NARRATIVAS DIGITAIS, CURRÍCULO E AUTORIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES”, de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar da pesquisa se assim o desejar. 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas antes de assiná-lo. 
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Itajubá/MG, _________ de __________________________ de 2014. 

  

____________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante  

 

____________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura da pesquisadora  

 

______________________________________________________________________ 

Nome e assinatura da testemunha  
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APÊNDICE H – Questionário de Perfil dos Sujeitos de Pesquisa 

Prezado professor(a), 

Este questionário é parte dos instrumentos de coleta de dados de pesquisa de doutorado intitulada 

“NARRATIVAS DIGITAIS, CURRÍCULO E AUTORIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES”, da qual você 

é sujeito. As informações sobre o perfil dos sujeitos de pesquisa e sua prática pedagócia bem como sua relação 

com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) são importantes para o foco da pesquisa e as 

análises dos dados a serem coletados posteriormente. 

Como já foi descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado por você, a 

pesquisadora garante o sigilo e o anonimato nas informações aqui prestadas. 

Conto com a sua participação e agradeço sua colaboração. 

 

QUESTIONÁRIO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Sexo: 

(a) Feminino 

(b) Masculino 

 

2. Idade: 

(a) até 25 anos 

(b) de 26 a 35 anos 

(c) de 36 a 40 anos 

(d) de 41 a 45 anos 

(e) 46 anos ou mais 

 

II. FORMAÇÃO 

 

3. Você cursou graduação em: 

(a) Licenciatura em Biologia 

(b) Licenciatura em Física   

(c) Licenciatura em Matemática 

(d) Licenciatura em Química 

(e) Outra. Indique qual: _______________________________ 

 

4. De que forma você realizou a graduação?  

(a) Na modalidade presencial 

(b) Na modalidade semipresencial 

(c) Na modalidade a distância 

 

5. Você fez  a graduação em instituição: 

(a) pública federal 

(b) pública estadual 

(c) particular 

(d) comunitária  

(e) pública e particular 

 

 

6. Você concluiu a graduação há quanto tempo? 

(a) há menos de 5 anos. 

(b) entre 6  e 10 anos. 

(c) entre 11 e 15 anos. 

(d) mais de 16 anos. 

 

7. Antes do curso de Mestrado em Ensino de Ciências, você: 

(a) Fez uma especialização. 
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(b) Fez duas especializações. 

(c) Fez mais de duas especializações. 

(d) Fez outro curso de Mestrado. 

(e) Não fez curso de pós-graduação. 

 

 

III. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

8. Você atua como professor(a)? 

(a) Sim. 

(b) Não, mas atuo na Educação. Cargo/Função: ____________________ 

(c) Não. Atuo fora da área educacional. Cargo/Função: ____________________ (vá para a pergunta 13) 

 

9. Se você atua como professor(a) ou na área da Educação, assinale a rede em que está inserido(a):  (você 

pode marcar mais de uma opção) 

(a) Na rede pública municipal 

(b) Na rede pública estadual 

(c) Na rede pública federal 

(d) Na rede particular 

(e) Nas redes particular e pública 

 

10. Em quantas escolas você trabalha? 

(a) Uma escola. 

(b) Duas escolas. 

(c) Mais de duas escolas. 

 

11. Você tem quantos anos de experiência como docente? 

(a) Menos de 5 anos. 

(b) Até 10 anos. 

(c) Até 15 anos. 

(d) Até 20 anos. 

(e) Mais de 20 anos. 

 

12. Qual a sua carga horária semanal como professor(a)? 

(a) Menos de 20 horas 

(b) 24 horas 

(c) 30 horas 

(d) 40 horas 

(e) Mais de 40 horas 

 

 

13. Você leciona ou lecionou: 

 

Segmentos de Ensino Leciono Lecionei 

Educação Infantil   

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental   

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental   

1ª a 3ª série do Ensino Médio   

Ensino Superior   

Outros (cursos de curta duração, cursos livres etc)   

 

 

IV. USO DAS TDIC 

 

14. Você tem perfil em alguma rede social? 

(a) Sim. Indique qual ou quais:______________________ 

(b) Não. 

 

15. Indique os equipamentos que você possui (você pode marcar mais de uma opção): 

(a) Computador 
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(b) Notebook 

(c) Netbook 

(d) Tablet 

(e) Smartphone 

(f) Celular  

 

16. Para cada um dos equipamentos que você possui,  quais são os mais utilizados (numere de 1 a 4, sendo: 

1-raramente uso; 2-uso pouco; 3-uso com frequência; 4-uso diariamente): 

(   ) Computador 

(   ) Notebook 

(   ) Netbook 

(   ) Tablet 

(   ) Smartphone 

(   ) Celular  

 

17. Como que finalidade você utiliza os equipamentos da questão anterior? 

 

Utilização Diariamente Frequentem

ente 

De vez em 

quando 

Raramente 

ou nunca 

Acessar a internet (pesquisas, notícias)     

Acessar as redes sociais     

Jogar     

Acessar e-mails      

Escrever/ ler     

Preparar aulas     

 

18. Assinale seu nível de domínio dos recursos a seguir: 

 

 

 

19. Quais desses recursos você utiliza durante suas aulas e com que frequência: 

 

 

 

 

 

Recursos/Ferramentas Excelente Muito bom Bom Regular  Ruim 

Redes sociais      

Jogos digitais      

Editor de texto      

Editor de planilhas       

Editor de slides      

Editor de vídeos      

Ambientes Virtuais de Aprendizagem      

Recursos Diariamente Frequentem

ente 

De vez em 

quando 

Raramente  Nunca 

Internet (acesso a sites para pesquisa etc)      

Jogos pedagógicos digitais      

Softwares para conteúdos específicos da 

disciplina 

     

Apresentação de slides       

Apresentação de vídeos      

Redes sociais      

Ambientes Virtuais de Aprendizagem      
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APÊNDICE I – Roteiro do Grupo Focal 

 

1. APRESENTAÇÃO 

- Boas vindas e agradecimento aos presentes 

- Explicação sobre os objetivos do GF 

- Explicação sobre a dinâmica de trabalho 

 Duração do encontro (no máximo 2h) 

 Orientação será feita pelo mediador por meio de temas de discussão 

 Todos devem colocar suas posições e as divergências são bem vindas 

 Mediador vai intervir somente no sentido de garantir as participações de todos, o foco 

das discussões e controlar o tempo 

 Formas de registro (gravação em áudio e anotações) 

 Haverá um observador que fará notas sobre a dinâmica do grupo e as discussões 

 

2. TEMAS PARA DISCUSSÃO 

1) Narrativas e apropriação tecnológica: 

 Inseguranças e dificuldades 

 Desafios 

 Aprendizagens e descobertas 

2) Narrativas digitais e formação no Mestrado: 

 Influências da produção das narrativas na formação 

 Influências da produção das narrativas no currículo 

 Aspectos positivos e negativos para a formação 

3) Narrativas digitais e prática pedagógica: 

 Alterações 

 Permanências 

 Reflexões 

4) Narrativas digitais e autoria: 

 Sentimentos 

 Reflexões 

 Sentidos sobre si como autor  

5) A produção das narrativas digitais (Fala final de cada membro do GF) 

 Como se sentiu? O que foi bom e o que não foi? O que gostaria de destacar? 
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ANEXO A – Termo de Anuência do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências 
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ANEXO B: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE    

CATÓLICA DE SÃO PAULO –  

PUC/SP 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Pesquisador: Alessandra Rodrigues 

Título da Pesquisa: Narrativas digitais, currículo e autoria na formação de professores 

Instituição Proponente: Faculdade de Educação 

Versão: 1 

CAAE: 39281514.0.0000.5482 

Área Temática: 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 930.757 

Data da Relatoria: 30/11/2014 

 

Apresentação do Projeto: 

 

Trata-se de protocolo de pesquisa para elaboração de Tese de Doutorado no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo (PEPG em CED), vinculado à Faculdade de 

Educação (FE) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 

Projeto de pesquisa de autoria de Alessandra Rodrigues, sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Elizabeth B. T. M. P. de Almeida. 

 

A proposta visa “(...) Analisar o processo de produção e veiculação de narrativas digitais de 

aprendizagem e sua influência: 1) na construção do currículo de um curso de formação de 

professores em nível de Mestrado; 2) na apropriação da tecnologia para uso pedagógico; 3) na 

construção da autoria para a profissionalidade docente”. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo Geral: 

Analisar o processo de produção e veiculação de narrativas digitais de aprendizagem e sua 

influência: 1) na construção do currículo de um curso de formação de professores em nível de 

Mestrado; 2) na apropriação da tecnologia para uso pedagógico; 3) na construção da autoria 

para a profissionalidade docente. 

 

Objetivos Específicos: 

São objetivos específicos da pesquisa: 
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1. Compreender o processo de formação continuada dos sujeitos de pesquisa por meio dos 

percursos curriculares feitos no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

registrados nas narrativas digitais; 

2. Identificar e caracterizar os níveis de apropriação tecnológica e o uso pedagógico das TDIC 

pelos sujeitos de pesquisa antes e depois da produção das narrativas digitais; 

3. Identificar indícios de constituição subjetiva de autoria nas narrativas digitais e na prática 

pedagógica dos sujeitos de pesquisa. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Atendem satisfatoriamente ao que está disposto e é recomendado na Resolução CNS/MS n. 

466/12 que trata das pesquisas que envolvem seres humanos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

O projeto aborda um tema relevante, apresenta com clareza seus objetivos, a metodologia de 

pesquisa mostra-se adequada e sua fundamentação teórica é pertinente ao assunto. A natureza 

do projeto poderá propiciar ao ser executado, não apenas uma ampliação do conhecimento, 

como também, o enriquecimento advindo da ação compartilhada entre docente e alunos. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

Os termos de apresentação obrigatória foram todos apresentados, preenchidos, assinados, 

datados e postados na Plataforma Brasil, conforme orienta o Regimento Interno do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - CEP-PUC/SP. 

O TCLE - Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado atende a 

contento o que dispõe a Res. CNS/MS n° 466/12, permitindo ao participante (voluntário) 

compreender o significado, o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

 

Recomendações: 

 

Recomendamos que o desenvolvimento da pesquisa siga os fundamentos, metodologia, 

proposições, pressupostos em tela, do modo em que foram apresentados e avaliados por este 

Comitê de Ética em Pesquisa. Qualquer alteração deve ser imediatamente informada ao CEP-

PUC/SP, indicando a parte do protocolo de pesquisa modificada, acompanhada das 

justificativas. 
 

Também, a pesquisadora deverá observar e cumprir os itens relacionados abaixo, conforme 

indicado pela Res. 466/12: 

 

a) desenvolver o projeto conforme delineado; 

b) elaborar e apresentar o relatório final; 

c) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento; 
d) manter em arquivo, sob sua guarda, por um período de 5 (cinco) anos após o término da 

pesquisa, os seus dados, em arquivo físico ou digital; 

e) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

f) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
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Recomenda-se a aprovação na íntegra da pesquisa em tela. 

 

Situação do Parecer: 

 

Aprovado. 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

 

Não. 

 

 

 

SAO PAULO, 09 de Janeiro de 2015. 

 

 

 

Edgard de Assis Carvalho 

(Coordenador) 

 

 


