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APRESENTAÇÃO
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO: A EXPANSÃO DE TERRITÓRIOS DE ESCUTA
DOCENTE

Uma obra coletiva sempre concebe um sentido plural e, ao mesmo tempo,
democrático de escutar nossos pares e partilhar nossas pesquisas, práticas e
pensamentos, enfim reflexões. Desta forma, reunir tais pensamentos e concretizar
teorias aplicadas e visualizadas no campo educacional sempre é oportuno,
sobretudo, pela possibilidade de expandirmos territórios de diálogo e de uma
escuta mais ativa e atenta.
Assim, a coletânea intitulada Narrativas em Educação: a expansão de
territórios de escuta docente traz aos leitores e leitoras uma oportuna sensibilização
acerca da diversidade de perspectivas que as narrativas são aplicadas no campo da
Educação. Consideramos que a preocupação na curadoria dos textos apresentados
ressalta a relevância da temática e enriquece a tessitura teórica e metodológica de
novas pesquisas educacionais. Para além do enriquecimento por parte da pesquisa,
também se coloca como uma práxis necessária para a Educação Básica e Superior,
no sentido que as contribuições tecidas por autores e autoras concebem mundos
científicos,

contextos

práticos

e

problematizações

únicas

que

devem

ser

partilhados.
Desse modo, ao refletirmos sobre os territórios do diálogo contínuo, aberto e
interessado nas várias vozes, as narrativas, evidentemente, valorizam seus sujeitos
com suas histórias de vida e trajetórias profissionais, considerando a relevância da
escuta em tempos de redes sociais e da Cultura Digital, em que todos possuem o
poder de dizer o que pensam, porém, nem todos acabam sendo ouvidos e
tampouco, possuem suas vozes valorizadas. Para tanto, a reunião de textos não
possui um único fim, mas vários objetivos e, tendo sempre em vista, que a
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sociedade atual necessita cada vez mais compreender as particularidades dos pares
e sujeitos, de sua comunidade, seja ela científica ou pontualmente regional,
marcada por passos e sinais de acolhimento e de uma mudança profunda que recai
à escola, na formação humana e no processo de escolarização. É, portanto, diante
de um contexto multifacetado de problematizações, metodologias diversificadas e
possibilidades de olharmos para múltiplos objetos em Educação, que a coletânea
se coloca como um ponto de partida para repensar a pluralidade docente e
discente, com suas narrativas próprias e intersubjetivas.
Nesse caminho, contudo, sabemos que não se torna uma ação editorial e
acadêmica fácil reunir textos que se articulam entre pensamentos, teorias e
posturas epistemológicas, porém sabemos da relevância das reflexões trazidas,
mesmo que nem sempre convergentes, mas que possam ampliar as discussões,
abordagens e teorias para elucidar e enriquecer com novas pedagogias da escuta,
rompendo com a ausência de vozes (docentes/discentes/comunitárias) e tendo
como ponto primordial de transformação a práxis do diálogo permanente no
campo educacional.

Eduardo Fofonca
Gabriel César Dias Lopes
Nara Maria Bernardes Pasinato
Nuria Pons Vilardell Camas
Os(as) organizadores(as)
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CAPÍTULO 1
AS NARRATIVAS COMO MÉTODO DE PESQUISA NA EDUCAÇÃO: A
EXPANSÃO DE TERRITÓRIOS DE ESCUTA – EM BUSCA DE NOVAS
PEDAGOGIAS/METODOLOGIAS NA CULTURA DIGITAL

Cláudia Coelho Hardagh1
Eduardo Fofonca2
Nuria Pons Vilardell Camas3

INTRODUÇÃO

O campo da pesquisa, na área da Educação, é marcado por metodologias
que acompanham as mudanças e os movimentos de contextos sociais e
educacionais, envolvendo novos sujeitos e novos objetos de pesquisa que se
elucidam por meio de análises, mapeamentos, múltiplas vozes e métodos.
Diante disso, acompanhamos a possibilidade metodológica por meio de
caminhos fenomenológicos e narrativos. Com a proposição de analisar os
fenômenos no campo da escola, com sujeitos que foram se diversificando,

1 Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutorado
pela Universidade de Coimbra, Portugal - Centro de Estudos Sociais (CES) sob a supervisão do Prof. Dr.
Boaventura de Souza Santos. Professora Visitante da Universidade Federal de São Paulo e da Logos
University International. Orientadora dos Programas de Pós-graduação de Educação e Neurociências na
Logos University International. EUA. E-mail: hardagh@gmail.com
2 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo
e Ph.D. em Educação pela Logos University International, EUA, com pós-doutorado em Didática pela
Universidade Estadual de São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” e em Educação, Comunicação e Tecnologia
pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Professor do Programa de Mestrado em Educação: Teoria e
Prática de Ensino e Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação da Logos University Int. Email edufofonca@gmail.com
3 Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutorado,
em Educação, Comunicação e Tecnologias pela Logos University International. EUA. Professora da
Universidade Federal do Paraná, no Setor de Educação e dos Programa em Educação: Teoria e Prática de
Ensino e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná do Programa em Formação Científica, Educacional
e Tecnológica. E-mail: nuriapons@gmail.com
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assim como, a educação foi se expandindo para outros territórios e novas
pedagogias.
O objetivo desse ensaio é acompanhar e registar as discussões acerca da
metodologia de pesquisa para a Educação, considerando alguns elementos
enriquecidos no/pelo contexto da cultura digital. Diante de tal objetivo,
verificamos o potencial das narrativas para a pesquisa no campo educacional,
considerando que este, torna-se um meio que potencializa uma práxis reflexiva
contínua e necessária para análise contextual da escola, seus sujeitos e seus
fenômenos. Assim, sem esgotar as possíveis dimensões desta discussão, que a
cada pesquisa toma novos contornos e delineamentos, buscamos desenvolver
perspectivas dos grupos de estudos e pesquisas que integramos e, dessa forma,
acabamos por pensar e propiciar relações imbricadas entre a prática-teoriaprática, ora por meio das experiências escolares, ora na interação com nossos
pares, estudantes e docentes, ocorridos nos últimos anos.
Diante disso, para tratar das abordagens suscitadas, dialogamos com
referenciais teóricos clássicos, que elucidam nossas análises sobre a Educação,
tais como Freire (1996); Bruner (1991; 1992; 1996) e, metodologicamente,
Creswell (2013).
Desta forma, reforçamos que o percurso metodológico escolhido para a
elaboração deste ensaio está fundamentado nas obras de autores que abordam
a narrativa como campo fértil para a Educação, principalmente com o foco nas
tecnologias, na cultura digital e na formação de professores. Para além deste
contexto, busca-se, ainda, oportunizar uma criteriosa abertura para os estudos
das narrativas como campo metodológico, especialmente quando observamos
a validação e a relevância do processo de escuta da docência e dos diversos
sujeitos na área.
Nesse sentido, Creswell (2013) com a sua contribuição sobre a
investigação qualitativa e as narrativas na pesquisa pôde possibilitar o
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aprofundamento em seus fundamentos, principalmente as contribuições na
Educação, que desencadearam a valorização da práxis e da oralidade dos(as)
educadores(as) que trazem seus relatos vivos para serem analisados pelos
pesquisadores(as). Cabe destacar, contudo, que o pensamento de Creswell
(2013) vem sendo desvelado em várias nuances no tecido da pesquisa narrativa
desde Labov (1997; 2003); Clandinin e Connelly (1987; 2011); Bruner (1991;
1992; 1996); Gonçalves (2001; 2002), assim como em muitas pesquisas
concluídas e em desenvolvimento orientadas pelos autores(as), nas quais
possuem em seu processo a natureza narrativa em sua essência.
Como práxis desta aproximação, a vivência desta autoria plural, no papel
de professores(as) e pesquisadores(as) da Educação Básica e Superior,
especialmente, como formadores de professores(as) nas licenciaturas, nas
atuações diversas nas escolas públicas por meio de projetos acadêmicos de
pesquisa e de extensão, tem-nos provocado ações formativas e de pesquisa,
que se constituem a partir da práxis pedagógica e das narrativas dos(as)
professores (as) e, também, pelo diálogo com estudantes.
Nesse sentido, para a organização de uma escrita coletiva, trazemos
dimensões que compreendemos como necessárias, com a intenção de provocar
novas reflexões, sendo a primeira sobre a ressignificação da docência por meio
da sua atuação no contexto da cultura digital e, concomitante, ao processo
reflexivo sobre a concepção de pesquisa narrativa e suas implicações na
pesquisa em Educação, experiências aplicadas, por nós, nos últimos anos.

O que nos levou à pesquisa narrativa
Objetivo na estrutura do capítulo é de oportunizar as ideias dos autores
que se aprofundaram no tocante às narrativas como pesquisa, especificamente
no contexto educacional e na construção de instrumentos de análise para essas
mesmas narrativas, que se constroem ora colaborativamente, ora de forma
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:
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individual, partilhada por diferentes elementos e artefatos tecnológicos, que no
enfrentamento digital pode se transformar em possível novas/outras narrativas
inter e intraprofissionais.
Antes de fundamentar, com os teóricos que nos embasam nesta busca de
construção de instrumento e análise de pesquisa, descortinamos nossa
concepção de narrativas. Referimo-nos, portanto, ao que denominamos de
exposição de situações, por um ou mais sujeitos, num dado contexto, que se
sistematiza em tempo e espaço com a significação que se constrói e se
reconstrói a partir, inicialmente, das dimensões cognitivas, emocionais, morais e
éticas moldadas nas concepções da estrutura científica, de acordo com os
princípios de validade e fiabilidade vigentes na realidade científica.
Por narrativas, de modo geral, temos em Bruner (1991; 1992; 1996),
McAdams (1996), Atkinson (1997), como sendo a maneira dos sujeitos que
imprimem significado a uma dada experiência ou experiências. Num olhar
interdisciplinar, e um tanto fenomenológico, trazemos as narrativas como
metáforas da experiência de um dado sujeito participante de uma pesquisa, de
forma não-reducionista dos fatos. A narrativa, enquanto instrumento de
pesquisa, na abordagem qualitativa, segue a mesma necessidade de qualquer
outro método de coleta e análise de dados.
O distanciamento entre perspectivas do pesquisador e do pesquisado, a
subjetividade relativa ao processo narrativo são pontos a serem sempre
observados, conforme McCotter (2001) e Creswell (2013). Entendíamos nos
estudos de Bruner (1986) que a construção autobiográfica é a forma de
descrever a experiência relatada por narrativas daquilo que se pratica e se
encontra na teoria, por isso a narrativa recupera e valoriza, de forma viva, a ação
docente. Este sentido, auxiliou-nos a compreender, especificamente na
Educação, a narrativa como uma forma potente de recuperar a trajetória
profissional, as permanências e mudanças, avaliar as (transformações) – TRANS NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:
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“através” + FORMARE, “dar forma” para a ação pedagógica, numa abordagem
qualitativa.
Partimos, inicialmente, de Brown e Mclntyre (1986, p. 75) que nos
permitiu entender que as narrativas produzem sentido, pois são histórias de
situações, experiências vividas – habitus – (BORDIEU, 1983) ou, como o autor
chama “eventos”, que merecem reflexão. Portanto, ao adotá-las, numa pesquisa,
tornam-se dados coletados e devem assumir as sequências das análises de
pesquisa. Por sua vez, Brooks (1984) acredita que a necessidade de narrar
advém do desejo de encontrar um sentido para os eventos, de modo a tentar
descobrir quem são e para onde vão os pensamentos e as situações narradas.
Neste sentido, entendemos Brooks (1984) quando afirma que as narrativas nos
dão o caminho na busca das fontes e teorias, partindo do que nelas se revelam.
Clandini e Connelly (2011) delimitaram-nos os elementos que constituem os
estudos de narrativas, o primeiro elemento a experiência, que nos convida, a
partir de Dewey (1976, 1980, 1984), a possibilidade de se estudar a educação
relacionando-a a si própria. Portanto, a narrativa do pesquisador assume as
faces da pesquisa de forma a trazermos, conforme Clandinin e Connelly (2011,
p.81) permitem nos entender que a “experiência ser parte integrante da
experiência”.
O cenário da cultura digital vivido por docentes e discentes no contato
em sala de aula e no ciberespaço são narrados por ambos, que na diferença de
habitus revelam como seus processos de apropriação são diferentes, mas
convergentes, ou seja, os sujeitos da ação educacional revelam experiências
pautadas no aprendizado, que envolve os produtos criados pela cultura digital.
Para tanto, a cultura digital, possibilita documentar as experiências
profissionais e formativas, que foram consolidadas nas narrativas docentes e,
com isso, faz-se o contraponto necessário com as narrativas discentes,
principalmente o que foi publicado nas redes sociais, que são produtos vivos da
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

12

cultura digital mas, a educação se apropriou como meio para a interação, troca
de informações que foram crescendo nesse processo da passagem do habitus
puramente analógico para o digital o que leva a TRANS+FORMAÇÃO para uma
nova práxis pedagógica (CAMAS, FOFONCA, HARDAGH, 2000).
Para tanto, faz-se necessário observar que numa releitura crítica Clandinin
e Connelly (2011) suas óticas e nuances podem integrar-se ao contexto da
cultura digital atual e, com isso, provocar métodos que orientem novos rumos
de pesquisas que são norteados pelas narrativas, também, em ambiências
virtuais.
Cabe destacar que o segundo elemento, o tempo, é a experiência da
passagem das memórias e a contemplação do futuro. De acordo com Dewey
(1984), a relação entre passado e futuro pode ser mais ou menos ativa ou
passiva. É uma distinção que torna possível a reflexão e a reconstituição dos
eventos graças a uma narrativa, deliberadamente, repleta de historicidade, na
qual o professor se percebe nos contextos educacionais em que atua.
Para Clandini e Connelly (1996), a concepção que Dewey (1984) traz
acerca do tempo é a continuidade das ações e das situações com o sentido que
a experiência exige. Lembramos que não há experiência sem a noção de
continuidade. Por isso, recorremos a Dewey (1984) quando nos delimita as
modificações que se produzem nas experiências e as influências anteriores a ela.
A continuidade, portanto, é marca da narrativa e tem seu ritmo delimitado pelo
tempo. O elemento tempo coloca em questão as permanências diante de
mudanças necessárias da práxis pedagógica o que nos ajuda, como
pesquisadores(as), a entender os pontos de entrave nos processos de formação.
O terceiro elemento que trazemos, seguindo as concepções de Clandinin
e Connelly (2011), em nossas pesquisas, é o saber da experiência, que podem
passar por sujeitos, podem estar distantes das teorias educacionais, ou
autobiografias de professores. Sabemos que cada narrativa traz uma história,
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um caminho ou vários de aprendizagem e o repensar o saber da experiência, a
partir do que já existia de outras experiências.
Para Dewey (1976, 1980, 1984), a experiência tem natureza social. As
pessoas são a composição dialética do individual e do social e é essa
composição que caracteriza a linguagem a ser analisada nas narrativas e os
elementos trazidos do saber da experiência são valorizados de forma crítica,
como exige a curadoria de conhecimento somente assim é possível entender
cada história e atribuir valor.
O quarto elemento constituinte da narrativa é a reflexão e deliberação,
em que Clandini e Connelly (1996) amplia a perspectiva da narrativa como um
método, enquanto a deliberação representa o entendimento das observações
passadas, a reflexão representa a preparação para o futuro. Os autores afirmam
que a reflexão e a deliberação são métodos que vão e vêm no tempo e que
uma narração produz a coerência, mas não produz a certeza.
Com estes quatro elementos trilhamos os caminhos do uso das narrativas
como método de pesquisa, contribuindo para a tomada reflexiva dos sujeitos
que estão inseridos no contexto e na cultura escolar. A subjetividade em forma
de narrativa permite ao sujeito ou sujeitos compartilhar as histórias de vida e,
como Moraes (2000, p.81) nos lembra a narrativa “permite a quem conta a sua
história, refletir e avaliar um percurso compreendendo o sentido do mesmo,
entendendo as nuanças desse caminho percorrido e reaprendendo com ele”. A
narrativa como método de pesquisa e no processo de formação recupera a
historicidade dos contextos escolares nos quais os professores(as) atuaram
durante sua trajetória e como sua práxis foi contaminada ou não pela cultura
digital (CAMAS, FOFONCA, HARDAGH, 2000).
No que tangem às narrativas digitais, com as quais temos tratado, na
vertente da pesquisa-formação, temos acompanhado com nossos orientandos
desde as autobiografias, que exigem a atenta leitura de pares, de modo a
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observar a subjetividade e qualquer desvio de conduta científica que a paixão
posso trazer à escrita.
Camas, Fofonca e Hardagh (2020) em suas pesquisas, também, têm
trilhado caminhos com narrativas que trazem as histórias dos sujeitos
pesquisados de forma a percorrermos a experiência realizada, o tempo
delimitando a ação reflexiva necessária dos sujeitos respondentes acerca da
experiência passada, a presente e a prospecção futura que propicia
aprendizagens. Assim, concordamos com Sousa e Cabral (2015, p.156) que a
“reflexão, revisitação ao passado, questionamentos sobre o presente numa
visão prospectiva, permitindo a esses profissionais do ensino a revisão de
posturas e crenças, que foram se estabelecendo no decorrer da formação e da
prática docente”.
As narrativas usadas como método de pesquisa na área da educação tem
sido um caminho convergente entre pesquisador(a) e sujeitos de pesquisa, pois
suas histórias se encontram. Desta forma, além de oferecer um diverso material
para análise, tornou-se também um instrumento de reflexão individual e
coletiva de ambos em seu processo de formação e TRANS+FORMAÇÃO da
práxis como exigência da cultura digital e de valorização das experiências
passadas, novos habitus, para novas percepções e ações no ciclo de pesquisa
educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo da pesquisa, na área da educação, é marcado por métodos que
acompanham os caminhos fenomenológicos e narrativos. Com a proposição de
investigar os fenômenos da escola, seus sujeitos multifacetados, nossas
perspectivas

analíticas

foram
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metodológicos e pedagogias contemporâneas que tentam acompanhar as
mudanças impulsionadas pela cultura digital.
Por

meio

das

narrativas

docentes,

mapeadas

e

desenvolvidas

criticamente nas pesquisas educacionais, propomos repensar a práxis
pedagógica mediada por dispositivos digitais, mas que tenham contribuição
nos processos de aprendizagem e formação. Sendo assim, ao retomarmos o
objetivo desse ensaio, que era o de acompanhar e documentar o processo de
formação de professores(as) por meio das discussões acerca da metodologia de
pesquisa para a educação no contexto da cultura digital. Objetivamos trazer
para a discussão a

concretude do potencial das narrativas na construção da

pesquisa no campo educacional, como uma práxis reflexiva contínua e como
uma práxis metodológica.
Nesse sentido, houve a preocupação científica em denotar que tal viés
não se esgota, considerando que atualmente consegue possibilitar inúmeras
dimensões desta discussão. Ao tratarmos de questões do campo da
metodologia da pesquisa em educação e suas implicações frente à cultura
digital, podemos considerar que a cada pesquisa novos delineamentos
científicos foram tomando corpo e, no desenvolvimento das pesquisas nos
grupos de estudos e pesquisas, acabamos por descortinar o embricamento
entre prática-teoria-prática.
Diante disso, ao tratar especificamente de nossas preocupações
científicas,

como

a

ação

metodológica,

ressaltamos

que

todos

os

conhecimentos discutidos nestas quatro dimensões podem corroborar para a
produção de sentidos ao fazer pesquisa, principalmente na formação crítica
para o exercício da docência em tempos da hegemonia da cultura digital, mas
cada vez mais buscamos reiterar como pesquisadores(as) e professores(as)
defender princípios democráticos, dialógicos e que realmente reflitam o habitus

NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

16

na cultura digital para a prática educacional contemporânea, seus desafios,
anseios e problematizações.
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CAPÍTULO 2
NARRATIVAS DIGITAIS DE MEMES: UM NOVO OLHAR PARA O PROFESSOR

Everson Luiz Oliveira Motta4
Nara Maria Bernardes Pasinato5
INTRODUÇÃO
O presente texto retrata as narrativas que surgem em memes como
valorização do papel docente. A utilização dos memes nas redes sociais cria
uma narrativa acerca de temas específicos, dessa forma podemos interpretar
determinadas situações a partir da compreensão e do sentido dessa forma de
linguagem.
Atualmente somos inundados por memes que demonstram um outro
lado dos professores. Hoje mais do que dar aula, ele é um ser essencial de
nossa sociedade e buscou-se demonstrar os memes dessa realidade,
produzidos por muitas pessoas, em diversos contextos e com múltiplas
histórias. Nesses memes, observa-se uma certa crítica a respeito da realidade do
professor, mas também se nota um carinho apresentado neste tipo de mídia.
Durante a Pandemia Covid-19 pode-se observar o crescimento do uso de
memes, pois o estilo de vida que estávamos habituados sofreu mudanças. A

4 Doutorando em Educação e Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em
Educação e Novas Tecnologias. Especialista em Educação Comunicação e Tecnologias em Interfaces
Digitais. Licenciado e Graduado em Dança/Artes, Pedagogia e Design de Interiores e Educação Física. É
Bolsista fomento CNPq. E-mail: soneve@gmail.com
5 Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com período de
estágio sanduíche em Nayang University/National Institute of Educacion. Mestre em Educação pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Possui Bacharelado em Biologia e licenciatura em
Ciências/Biologia. Licenciada em Pedagogia. Docente da Universidade Estadual do Paraná. Atua como
professora visitante no Programa de Pós-graduação Internacional de Educação da Logos University
Internacional (UniLogos, EUA). Coordenadora do Observatório Internacional de Teoria e Prática na
Formação de Professores da UniLogos (Inter-Práxis) e pesquisadora do Observatório Internacional de
Educação, Comunicação e Tecnologias (Educom/UniLogos). É pesquisadora do Grupo de Pesquisa “TEDE:
Tecnologias Digitais na Educação: formação, desenvolvimento e inovação” vinculado ao CNPq pela UFPR.
E-mail: narapasinato@gmail.com
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casa transformou-se em escritório, universidade ou escola, essa nova
configuração estimulou a produção desse tipo de mídia (DONGQIANG et al,
2020)
Segundo Dongqiang et al (220, p.15), meme

[...] é uma informação de uma forma ou de outra (objeto de mídia, ou
seja, um objeto criado por comunicação eletrônica, frase, conceito),
como regra, espirituoso e irônico, espontaneamente ganhando
popularidade, espalhando-se na Internet de várias maneiras (através
de redes sociais, fóruns, blogs, mensageiros instantâneos etc.).

Como um elemento comunicacional contemporâneo, os memes se
espalham de forma muito rápida pela internet, utilizando mensagens escritas ou
imagens que trazem consigo uma narrativa. Eles são criados no processo de
interação entre as pessoas, o que permite que os memes conectem sujeitos e
promovam a comunicação.

Uma etnografia dos memes

Para a realização desta pesquisa, durante os anos de 2020 e 2021,
criamos uma página numa rede social e compilamos os memes, relativos a
professores que encontramos na internet, em um álbum digital no endereço do
Instagram: @memes_valorização_professor. A partir das críticas sociais geradas,
pode-se obter um retrato específico e momentâneo de uma voz de minorias da
sociedade, em um formato digital de artes compiladas para criar um estudo
Netnográfico.
A opção foi pela Metodologia de Netnografia que segundo Amaral, Natal
e Viana (2008) é um estudo que advém da etnografia. Ao citar Hine (2000, p.
35), vemos que a “etnografia em sua forma básica, consiste em que o
pesquisador submerja no mundo que estuda por um tempo determinado e leve
em consideração as relações que se forma entre quem participa dos processos
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sociais deste recorte de mundo”. Assim, este estudo leva em conta as práticas
do consumo midiático e os fenômenos comunicantes, sendo a transposições
para o estudo das práticas comunicacionais mediadas pelas Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDIC) denomina-se Netnografia.
A escolha desta metodologia se deu frente ao mar de desilusões
causados pela forte e abrupta mudança gerada pela pandemia Covid-19. Nas
palavras de Chizzotti (2020, p. 221):

confinamento surpreendente [que] expôs as fissuras entre a educação
regular básica e esses novos meios de comunicação. Os profissionais
da educação (...) expuseram a urgência de reconhecer a tempestiva
necessidade de introduzir a educação escolar na atual onda digital. (...)
Ignorar essa lição, patenteada no decurso da epidemia Covid-19, será
perder o curso da história.

O termo meme está amplamente disseminado em nossa sociedade, além
disso possui significado polissêmico e uso, mas se refere a um fenômeno que
se propaga rapidamente, característico das TDIC. Dentro de um contexto pósmoderno, podemos ver os memes como uma "expressão não verbal" da
comunicação interpessoal caracterizando um novo tipo de meio e transmissão
de informações, atualizados à medida que a comunicação interpessoal e a
comunicação de um modo geral se desenvolvem. Este estudo, utilizou a
definição de Torres (2016, p.60), na qual meme

[...] é uma mensagem quase sempre de tom jocoso ou irônico que
pode ou não ser acompanhada por uma imagem ou vídeo e que é
intensamente compartilhada por usuários nas mídias sociais. O termo
foi cunhado pelo zoólogo Richard Dawkins em sua obra O gene
egoísta, de 1976, para fazer uma comparação com o conceito de gene.
Assim, para Dawkins, meme seria “uma unidade de transmissão
cultural, ou de imitação”, ou seja, tudo aquilo que se transmite através
da repetição, como hábitos e costumes dentro de uma determinada
cultura. Adaptado para a internet, especialmente para as redes sociais,
o conceito de meme passa a ser uma “unidade” propagada ou
transmitida através da repetição e imitação, de usuário para usuário
ou de grupo para grupo.
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Para Dawkins (2006) essa imitação passa de mente em mente, o que
pode proporcionar diferentes ideias e conceitos, a partir do momento que é
subjetivo. Essa subjetividade deve levar em conta que a interpretação sensorial
é particular no homem e, dessa forma, multifacetada e polissêmica.
Ao observamos os memes na rede podem trazer mensagens pejorativas,
ocultas e destrutivas e, ao mesmo tempo ter outro significado. Perez (2018) nos
traz esse lado da desarmonia nas redes que ressoa uma cacofonia que desafina,
e que ao mesmo tempo busca possibilidades de dar às palavras características
mais positivas.
Perez (2018, p. 45) explica que a proliferação de memes no meio digital,
apresenta sua origem de manifestação na comunicação das redes com criação
instantânea e disseminação voraz. Ao levar sentido e mensagem nas redes de
forma humorística, os memes se alastram rapidamente, configuram “como uma
ambiência criativa pelas rupturas e diferenças, e podem abrigar, a poesis, uma
vez que quebra a estabilidade e a previsibilidade”, na forma de comunicar. Para
a autora, é justamente na junção de tecnologia e pessoa que há dissonância e
há maior risco nas redes sociais quando o humano perde o sentido.

Os memes são transmitidos “de cérebro a cérebro” por um processo
de imitação que, em geral, não é percebido dessa maneira pelos
imitadores, mas tende a ser simplesmente praticado e/ou vivenciado
sem que se tenha ideia de sua origem (...)ao se espalhar em um longo
espaço de tempo ou um grande contingente de pessoas. (...)Bacalu
(2014, p. 154), o “meme replica a si mesmo, copiando-se de uma
mente humana para outra” (MARTINO; GROHMANN, 2017, p. 95)

Vemos nos memes o processo evolutivo e a capacidade de assumir os
mais variados formatos, isso faz com que os memes sejam algo tão único e
próprio do ambiente digital, um cenário igualmente em constante mudança
(TORRES, 2016). E é neste lugar que observamos a sua atuação que “criados
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para uma utilização rápida, como referência rápida de uma situação
interacional, alguns memes aparentemente ultrapassam a barreira de sua
utilização imediata, ganhando uma dimensão de permanência nas interações
online” (MARTINO; GROHMANN, 2017, p. 99).
Como resultado, o meme tem um enredo e contexto vívidos, e a
comunicação e o uso do meme é apenas uma interação entre diferentes
emoções, visões e valores. Por outro lado, os memes dão as imagens ou textos
um novo significado através de uma variedade de construções de discurso. À
medida que o volume de comunicação e distribuição se expande gradualmente,
alguns memes também têm espaços semânticos diferentes. O significado de tal
discurso está escondido na expressão, e pode proteger os pensamentos e
emoções reais. Memes podem usar essa ambiguidade emocional para expressar
livremente seus pensamentos, emoções e opiniões para permitir a visualização e
compartilhamento de conteúdo (DONGQIANG et al., 2020).
Memes moldam mentalidades, ações de grupos sociais e formas de
comportamento. Isso significa que, embora se espalhem em uma base micro,
seu impacto é no macro.
Essa forma de disseminação da informação é o lado ruim dos nossos
tempos, mas o lado bom é o surgimento de críticas que podem levar a formas
mais valorativas da profissão. Quando observamos e construímos espaço,
tempo e condições para o professor se reinventar, podemos modificar o
processo pedagógico e de ensino, fazendo com que a mensagem que um
meme transmite possa se transformar em um ato de lembrança e respeito
contínuo à profissão docente.

As narrativas dos memes em relação aos professores6

6 Este estudo faz parte de uma página da rede Instagram que pode ser colaborativa, e aumentar
essa construção em forma de rede, podendo ser enviados novos memes para compor essa
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Neste momento de extremo ruído em meio a uma pandemia global,
professores, profissionais da educação e colaboradores ganham notoriedade
pelo seu trabalho. Ao buscar reformular processos de aprendizagem e
readaptá-los a este momento histórico.
Lonergan (2019) nos demonstra em seus estudos a possibilidade de um
desenvolvimento da inteligência que ele chama de insight. Ao tratar do
desenvolvimento científico e reflexivo, o filósofo pontua: “os métodos para
descobertas são os métodos científicos, e estão mais relacionados como insight
ou a inteligência, enquanto os métodos para a discussão se interessam pelos
objetivos e valores, os propósitos educativos” como pondera o autor, estão em
níveis mais reflexivos. Os insights são “atos de intelecção ocorre em relação aos
dados imaginados e sensíveis” (LONERGAN, 2019, p. 80).
Neste sentido, toma-se de posse novas formas de se pensar e agir,
construindo, assim, elos que se retroalimentam-se o tempo todo. Grande
quantidade de memes demonstram o trabalho que foi partilhado em diferentes
momentos e dificuldades ocasionados por desconhecimento de novos modelos
educacionais que surgia a todo instante. Foi um momento muito propício para
se criar uma chuva de memes, que deram o contraponto desta situação.
A partir de uma análise das narrativas digitais das imagens e textos podese ter uma ideia do papel do professor elaborado pelos sujeitos que interagem
com os memes.
Narrar a experiência vivida representa a construção de sentido, não
simplesmente a transmissão de informações. Ou seja, escolhemos que tipo de
história

construir

a

partir

de

qualquer

experiência

particular.

Nossa

interpretação narrativa representa nosso próprio processo de construção de

valorização. O início desta pesquisa está agrupado neste link: (@memes_valorização_professor).
Acesso em: 25 Ago .2021.
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significado. Dado que fazemos sentido narrativamente, é claro que também nos
entendemos em termos narrativos (GARCIA; ROSSITER, 2010).
O interesse em contar histórias digitais vem de uma multiplicidade de
perspectivas, tendo em vista que o impacto de contar histórias digitais aumenta
exponencialmente à medida que atinge um público de milhões por meio da
Internet (GARCIA; ROSSITER, 2010). Entendemos que é papel das TDIC
amplificar o fazer e retroalimentar este modelo de mídia meteórica, feita com a
rapidez de um dedilhar de dedos e disseminado como o vento em seus canais
de seus diversos tipos de conexão de rede de internet.
Ao observamos as múltiplas narrativas digitais, Almeida e Valente (2012),
lembram que as narrativas não são ideações livres, visto que englobam o saber,
a racionalidade e a identidade de como as pessoas percebem o mundo. Existe,
atualmente, uma pluralidade de meios de produção de narrativas digitais; são
elas: narrativas interativas, histórias digitais, relatos digitais, narrativas
multimídias ou narrativas multimidiáticas, que permitem, também, a criação não
linear das histórias. Mas, neste estudo e conforme os autores, vamos nos ater ao
processo e constructo de narrativa digital, conforme salientam os autores:

O próprio ato de narrar, para Bruner (1990), tem valor educacional
intrínseco, uma vez que organizar a experiência, em forma de
narrativa, serve para interpretar melhor o que se passou, ajudando
a promover uma nova forma de contar. As narrativas são
construídas a partir de um conjunto de pontos de vista pessoais e,
portanto, podem existir diversas versões da mesma história ou da
experiência. Qualquer que seja o meio de expressão do
pensamento, o discurso narrativo é crítico e possui uma estrutura
que caracteriza uma trama, devendo conter um início para captar a
atenção do outro; e o desenvolvimento dos personagens (pessoa,
fato, fenômeno, comunidade etc.), com uma sequência de
transformações, que mantenham entre si algum significado e
integrem o conflito, o personagem, a consciência, podendo ficar
aberta para ser abordada mediante outras perspectivas. (ALMEIDA;
VALENTE, 2012, p. 63-64).

Além disso, destacam que:
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A narrativa assim produzida não é uma construção livre. Envolve o
saber, a identidade e a racionalidade sobre como as pessoas
constroem o conhecimento do mundo ao seu redor, a
compreensão de si mesmo e a interlocução com outras pessoas.
Neste sentido, as narrativas, produzidas na forma oral, escrita ou
hipermidiática, têm grande potencial educacional, como afirma
Galvão (2005). Podem ser utilizadas tanto para investigar o
conhecimento que as pessoas expressam quanto para auxiliar
processos de construção de conhecimento. [...] A partir da
concepção de Bruner, de que a narrativa constitui uma forma de
dar sentido à própria vida, à experiência e à compreensão da
realidade, entendemos que também reflete a maneira como o seu
produtor pensa e organiza suas ideias e conceitos. Neste sentido, a
narrativa pode ser vista como uma “janela” na mente do aprendiz,
permitindo entender o nível de conhecimento, do qual ele dispõe
sobre os conteúdos e temas trabalhados. A explicitação deste
conhecimento permite que o educador possa conhecer o nível de
conhecimento do aprendiz e, assim, intervir e auxiliá-lo na
depuração desses conceitos, de modo que conhecimentos mais
sofisticados possam ser construídos (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p.
63-64).

Aqueles que veem valor no uso das narrativas como meio de reflexão
baseiam-se no trabalho de Donald Schön (1988, p.26) que afirma: “Quando
adquirimos o hábito de registrar nossas histórias, podemos olhá-las novamente,
atendendo aos significados que construímos neles e às nossas estratégias de
descrição narrativa”.
Com isso em mente, fizemos a análise de alguns memes que foram
colocados no Instagram (Figura 1).
Figura 1 – Exemplos de memes no meio digital que falam de professores

Fonte: @meme_valorização_professor (2021).
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Durante a Pandemia COVID-19 pode-se observar diversos profissionais
da área educacional postando vídeos, editando, ensinando como trabalhar com
recursos tecnológicos, entre outros. Isso levou a uma grande proliferação de
memes acerca do trabalho docente. Além disso, os memes foram se
movimentando para outros espaços. Inúmeras foram as tentativas de se chamar
a atenção do aluno e de situações do cotidiano que aconteceram neste tempo e
espaço o que forneceu aos professores novas formas de comunicação e de
busca de atenção.
Em outro exemplo de meme, observa-se uma imagem com o rosto do
médico Drauzio Varella, junto com a frase dita por ele: “saudades de casa, né
minha filha” adaptado pelo meme para “saudades de ser professora, né minha
filha”, continua o meme “agora você virou Youtuber, câmera man, redatora,
digital influencer, editora de vídeo, apresentadora”. Este é o exemplo de um
meme retirado de uma frase dita pelo médico a uma jovem em um programa
de jornal.
Em contraponto, áudios de mães vazaram pela internet, em forma de
depoimentos, solicitando a volta da escola por não mais aguentarem as crianças
em casa. Modulando, assim, a percepção destes profissionais, não apenas para
conduzir para uma formação cidadã, mas a necessidade de interação social ser
mais que necessária.
Os alunos não eram obrigados a abrirem as suas câmeras em sala de
aula, o que levou a criação de memes mostrando como “matar aula” nessa nova
configuração
reformularam

do

ensino.

suas

Todos

práticas

esses

profissionais

pedagógicas

em

se

diversos

prepararam

e

contextos

de

aprendizagem e foi visível a percepção familiar da necessidade deste
profissional e da valorização do seu trabalho. Pais perceberam que o ato de
ensinar é muito mais complexo do que imaginaram, fazendo com que tivessem
o professor com um novo olhar e mais respeito.
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A educação não para, se reinventa

O professor trabalha no ambiente onde ele habita, ele é o centro do seu
conhecimento, gerindo, articulando e pluralizando os momentos educacionais
em seus saberes sociais (TARDIF, 2012). É social, pois é partilhado com um
grupo de agentes, porque sua posse e utilização repousa sobre todo o sistema
que vem garantir legitimidade e orientar sua definição e utilização, porque seus
próprios objetivos são sociais, porque organizam o currículo no contexto de
transformações, suas e dos outros, e, por fim, por pertencer a um contexto de
“socialização profissional”.
Ao (re)organizar a teia do cotidiano escolar por uma diversidade de
identidades construídas nos processos e intercorrências do

cotidiano

profissional, o professor torna-se produto do meio que o circunscreve e é neste
contexto que produz e constrói sua identidade profissional.
Durante a Pandemia COVID-19 o professor precisou rever a sua práxis e
redescobrir competências e habilidades em busca de uma formação continuada
e contextualizada. O conhecimento (de mundo e de si) é instantaneamente
compartilhado pela tecnologia digital e a internet, tornando-se, assim, essencial
neste momento contemporâneo e globalizado. Dessa forma, modifica um
pensamento pragmático e enraizado pela dicotomia do seu fazer em teoria e
prática.
Os memes reforçaram essa visão, tendo em vista que os professores
precisaram se readaptar, replanejar e reconfigurar a sua prática pedagógica a
partir de uma teoria que possuíam e uma prática totalmente remodelada devido
às circunstâncias impostas pela pandemia.
Para Gimeno Sacristán (1999), ambos discursos – teoria e prática – são
oriundos de diversos e diferentes contextos educacionais. Este dialogismo deve
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ser um processo concomitante ao seu fazer profissional e de sua pedagogia de
vida. Sem um cientificismo exacerbado ou um poder verticalizado ‘imposto’ que
no qual constitui-se na vivência cotidiana de seu trabalho (GIMENO SACRISTÁN,
1999, p. 29).
O trabalho do professor necessita voltar-se aos processos e funções
culturais e sociais. Mesmo existindo uma distinção de ideias que se colocam
diante daqueles que defendem o trabalho do professor como uma arte. “O
ensino é uma arte na medida em que, para executá-lo, conta com a graça e a
maestria de quem o conduz, pois, a direção que a atividade deve tomar precisa
ser encontrada durante seu próprio processo” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.
66).
A metáfora artística exaltada pelo autor se condiciona no sentido de que
ao comparar-se a uma fruição de uma obra de arte e/ou tecnológica sua crítica
despendida deste estado de contemplação, se explica no sentido de “entender
a narração que deverá ser explicada admitindo assim um critica externa da
‘obra’ que é essencial para o conhecimento de seu valor transcendental”
(GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 66-67).
As narrativas demonstraram essa capacidade de compreensão da
narração e ao processo de reflexão da sua ação e capacidade de adaptação
profissional diante das condições mais complexas, demonstrando o valor do
sujeito Professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, professores e professoras se unem em comunidade mais
digital de trocas de informações. São constantemente desafiados a possibilitar
novos caminhos para sua valorização. As narrativas que surgiram nos memes
demonstraram, de forma cômica ou trágica, a importância desse sujeito em
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nossa sociedade. Embora muito se fale do valor do professor, na prática
percebe-se a desvalorização da sua profissão. Durante a Pandemia COVID-19
muitos se curvaram à verdade da profissão docente, que depende de muita
pesquisa, dedicação, empatia e apoio da sociedade.
Com a interferência das informações geradas nas narrativas, houve uma
cacofonia em rede, na qual brotaram novas ideias a fim de readaptar-se em
novas formas e condições de lecionar. Contudo, muitos não perceberam que o
professor se reinventa cada vez mais em seu tempo-espaço. E que essas
constantes reinvenções se fortificam por meio de adaptações que constroem
em seus contextos e formas diferentes de deslocar-se no currículo escolar
O termo “deslocar-se” é enfatizado pela possibilidade de sermos sujeitos
históricos, produtores de conhecimento e em contato constante com a
evolução das ciências e diferentes (re)formulações da sociedade. Viajar pelos
tempos e espaços para revisitar o passado e (re)construir horizontes concretos
para ancorar novas formas de aprendizagem mais plurais e inclusivas. Essas
transformações adaptativas que vivemos nos levam, cada vez mais, a profanar
(AGAMBEN, 2015) por uma valorização do profissional professor, de forma
divertida e crítica, mas com leveza e representatividade.
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CAPÍTULO 3

NARRATIVAS DIGITAIS DOCENTES SOBRE LIBRAS:
USABILIDADE COMO MEIO AUTODIDATA POR DOCENTES DA CIDADE DE
SÃO PAULO EM PROCESSOS DE APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO

Eduardo de Campos Garcia7

INTRODUÇÃO
Esse capítulo tem como intenção apresentar um breve esboço sobre o
que há, em nível de narrativas digitais, para o aprendizado da Língua Brasileira
de Sinais. Para que fosse possível fazer uma análise crítica sobre o tema, foram
ouvidos dez professores da rede pública da cidade de São Paulo que, para o seu
aperfeiçoamento linguístico sinalizado, fazem uso de inúmeras plataformas e
redes sociais abertas que apresentam conteúdos diversos sobre LIBRAS.
Portanto, não se trata de uma avaliação e análise direta das plataformas e redes
sociais, mas de uma pesquisa que apresenta aquilo que foi considerado
significativo pelos sujeitos colaboradores e seu modo de usar. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, cujas observações coletadas representam uma visão parcial
sobre narrativas digitais compreendidas como ferramentas colaborativas para o
aperfeiçoamento e uso da Língua Brasileira de Sinais na contemporaneidade.

7 Doutor e Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. PhD. e Notório Saber em Psicanálise pela Logos University Int. Pós-doutorado em
Educação e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Notório Saber em Psicanálise pela
ABPC. Professor Honoris Causa em Educação Inclusiva pela Logos University Int. É pesquisador
do Observatório de Educação Especial, Inclusiva e Diversidades do PPGE/UniLogos. Atualmente
é professor visitante dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação e
Comunicação da Logos University Int. E-mail: prof.eduardocg@gmail.com
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Os professores colaboradores apontam, entre outras coisas, que, frente à
escassez de recursos e investimentos para que os profissionais se qualifiquem
de modo institucionalizado – em universidades e escolas especializadas - as
narrativas digitais – quando abertas – contribuem, não só para o
aprimoramento docente, mas, também, para que se dissemine uma série de
mitos e preconceitos sobre a comunidade surda, a Língua Brasileira de Sinais e a
identidade surda. Nesse cenário, o capítulo avança mostrando quais são os
principais equívocos sobre LIBRAS que circulam no ambiente virtual e o que se
considera significativo e positivo para a formação e aprimoramento dos
professores.

Narrativas digitais e LIBRAS: plataformas e usabilidade
Narrativas digitais são formas e meios de se contar histórias fazendo uso
de recursos midiáticos diversificados. Sua nomenclatura original se denomina
Digital Storytelling. Quando se trata desse gênero de construção textual há
inúmeras possibilidades de estilo cujos propósitos se dividem segundo sua
intenção para com o público a ser atingido. Existem narrativas pessoais, e sobre
isso, quando se trata de LIBRAS há inúmeros depoimentos produzidos pelas
próprias pessoas surdas ou familiares de pessoas surdas narrando sobre sua
experiência de vida e sua relação com o preconceito e o aprendizado da língua
de sinais; narrativas de campanhas, e sobre isso, quando se trata de LIBRAS há
inúmeras organizações que trabalham e lutam pela comunidade surda e suas
necessidades humanas. O próprio governo federal, em gestões anteriores, fez
uso de narrativas digitais instrucionais, nas quais avatares e outros recursos se
colocam a disposição para o ensino de vocabulário isolado da LIBRAS:
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Fonte: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3 (Acesso em: 2022)

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/vlibras/ (Acesso em: 2022)

Nesse aspecto, os ambientes virtuais estão repletos de narrativas digitais
porque, são elas, seu gênero fundante. Cabe ressaltar que as narrativas digitais
serão produzidas e postas em circulação em todas as línguas, entre essas, as
línguas de sinais:
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Língua Brasileira de Sinais
Língua Gestual Portuguesa
American Sign Language
Langue des Signes Française
Língua de sinais Ka’apor brasileira

Sobre o conteúdo em língua de sinais, quando esse se apresenta aos
professores por meio da Língua Brasileira de Sinais, cabe tecer uma crítica: nem
sempre as narrativas digitais sinalizadas são de fato narrativas em Libras. Na
maioria das vezes são conteúdos formados por meio de português sinalizado.
Por esse motivo, anteriormente, o termo “vocabulário isolado” foi empregado.
Ou seja, usa-se os sinais, mas não se aplica a LIBRAS. Isso ocorre porque,
embora o vocabulário sinalizado esteja acessível à sociedade, a gramática da
Língua Brasileira de Sinais dificilmente é ensinada por meio desses sites e
aplicativos. Isso é um problema porque degenera a sutileza e a maestria, a
complexidade e qualidade da Língua Brasileira de Sinais. Dessa forma, a
empobrece.
Cabe lembrar que, desde 1751, Diderot já explicava sobre a poética da
língua de sinais, os problemas sobre a tradução para uma língua oralizada e
suas características sublimes (DIDEROT, 2006). Portanto, embora se tenha uma
quantidade significativa de conteúdo sinalizado em forma de narrativas digitais
é preciso avaliá-lo criticamente antes de usá-lo. Independentemente da
qualidade e dos equívocos encontrados nas narrativas digitais sinalizadas,
geralmente, a intenção de seu conteúdo é capturar, de modo convidativo, a
atenção do leitor que se sente atraído pelo seu teor. Por isso, a finalidade
dessas narrativas não atuaria de modo diferente quando se trata de professores
que, vendo a possibilidade de aprimoramento do seu conhecimento, servem-se
de suas possibilidades. Quando se trata de sua aplicabilidade nos estudos da
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Língua Brasileira de Sinais, as narrativas digitais apresentam meios e modos
específicos. Para Vieira (2016,p.1):
A expressão narrativa em Libras – ou narrativas digitais
em LIBRAS - utiliza o entendimento da percepção visual
dos autores surdos para construir significação. Tais
narrativas sinalizadas fazem uso de diversas técnicas
próprias da linguagem digital, entre essas o uso de
técnica visual vernacular, tradução intersemiótica, papel
do personagem, classificadores e antropomorfismo.

Nesse cenário, as narrativas digitais, principalmente as produzidas por
meio da imersão na cultura surda, apreendem a atenção porque sua linguagem
mista, possivelmente, provoca relações de reconhecimento entre o locutor e o
interlocutor. O que se concebe como reconhecimento nesse texto são duas
características:
1 – Quando o locutor e o interlocutor são professores surdos, o
reconhecimento ocorre em função do vínculo cultural reforçado pela
língua que os une e os fortalece enquanto comunidade surda e
profissionais que atual com sua língua materna.
2 – Quando o locutor é surdo (ou sua cultura se aplica) e os
interlocutores são ouvintes o reconhecimento ocorre em função da
necessidade de apropriação da cultura surda. O que ocorre é uma relação
de interesse.

Contudo, para ir além das aparências, é necessário compreender que, por
meio das narrativas digitais, é possível criar e alavancar inúmeras possibilidades
nos níveis cosmético e estético. Isso significa que, se tratando de elaboração de
“imagens técnicas”, como pensado por Flusser (2013), as narrativas digitais
abarcam em seu conteúdo conceitos, conduta moral e alteração da realidade.
Afinal, como mencionado por Flusser (Op. Cit.), toda e qualquer imagem técnica
transforma conceito em cena e por sua vez altera o sistema cultural. Isso aponta
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para a seguinte possibilidade; ao manipular recursos variados para construção
de uma narrativa, o que se apresenta são possibilidades de caracterização
semiótica que formam sentidos e signos tão profundos cujos aspectos precisam
ser esmiuçados para não passarem despercebidos numa análise. Essas
“caracterizações semióticas”, como citadas, são elementos que necessitam estar
conectados com aquilo que a comunidade surda necessita e produz, diz sobre
ela e expõe como elemento fundante de sua identidade. O contrário, o que se
tem, seria uma enganação.
Uma plataforma, um blog, um vídeo, ou seja, as imagens que compõem
junto a outros recursos uma narrativa digital, é antes de tudo, conceito. Por isso,
quando se trata de conteúdo em LIBRAS, ou para divulgação e ensino da
LIBRAS, mais que uma narrativa didática, possivelmente haverá uma pragmática
em atividade. Nesse aspecto, alguns professores surdos relatam que, muito do
conteúdo existente não é LIBRAS, não atende as necessidades de linguagem da
pessoa surda, sendo que, seu conteúdo não compreende a cultura do Povo
Surdo.
Em função do cenário apresentado, quando se trata do aprendizado da
Língua Brasileira de Sinais, as narrativas digitais pululam oferecendo conteúdos
diversos, mas nem sempre são eficazes. Cabe ressaltar que, por necessidade,
desde uma linguagem mais erudita e acadêmica até conteúdos menos
elaborados estão em cena e são acessados por profissionais da educação de
modo geral. É sobre os acessos e o conteúdo acessado que a preocupação
acadêmica deveria se debruçar porque, conforme dito, se imagens técnicas são
conceitos em cena, esses conceitos acessados podem formar a noção simbólica
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de quem por ele é informado. Porém, o número de acessos8 significativos a
narrativas digitais elaboradas em LIBRAS acontece porque:
As pessoas que cresceram na era digital estão habituadas
a experienciar e representar o mundo com o uso de
tecnologias digitais, com seus tablets, computadores ou
smartphones, utilizando uma variedade de dispositivos e
aplicativos educacionais, consumindo e criando narrativas
digitais em múltiplos suportes (ANDRADE, 2020, p.1).

Apesar disso, os suportes variados permitem que conteúdos visivelmente
atrativos se mantenham como meio formativo. Dez professores que trabalham
na rede pública da cidade de São Paulo com crianças surdas – entre eles dois
professores são surdos e exercem a função de monitores de LIBRAS - e que
fazem uso cotidiano da Língua Brasileira de Sinais, quando questionados sobre
o que lhes atraem quando se trata de conteúdo disponível na internet,
responderam que:
Considerações de alguns professores9 sobre quais produções digitais lhe atraem
na internet:
Cores, imagem bem-feita, simpatia de quem apresenta.
Só busco por necessidade, não tem outra forma.
Conteúdo bem elaborado e referencial sobre o tema que tenho interesse.
Qualquer conteúdo.
Referencial sobre o assunto, nitidez na explanação e formação acadêmica de quem
elaborou o conteúdo.
Não sei mexer muito bem na internet. Quero me aposentar logo.

8 Essa afirmativa é possível em função do levantamento sistêmico elaborado junto a alguns
professores da cidade de São Paulo, que relataram que seus pares fazem uso e buscam se
formar por meio de conteúdo produzido e veiculado midiaticamente na internet.
9 Os professores foram abordados no período da pandemia e isolamento social quando, por
força maior, tiveram que adaptar ou elaborar o seu conteúdo para uso remoto.
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

40

Interatividade e preparação de quem elabora sobre o assunto, também a visualidade
do conteúdo.
Gosto de tudo.
As vezes procuro conteúdo em blogs porque acho mais moderninho, mas vídeos eu
também presto atenção. Me atraiu por conteúdo bacana.
Se for sobre LIBRAS eu só estudo quando a pessoa é surda porque é preciso valorizar
o que se produz na comunidade surda.
Fonte: Levantamento elaborado durante Estágio de Pós-doutorado na Universidade
Federal de São Paulo entre os anos de 2016 a 2019.

Apesar dos apontamentos acima apresentados, é possível, ao se fazer
uma busca sobre narrativas digitais, encontrar conteúdos de gêneros e estilos
variados: filmes de produção acadêmica de longa e curta duração, filmes de
produção caseira e artesanal de longa e curta duração; blogs de opinião de
ativistas surdos, blogs de militância surda, blogs de jornalistas, blogs de
desabafos de familiares de pessoas surdas; textos em formato de tese,
dissertação, HQ, charges e literatura surda escrita por meio de SignWriting. A
lista é extensa e cada qual dos itens apresentados atendem a propósitos
diferentes, ou seja, seus objetivos são heterogêneos.
Do ponto de vista dos professores que colaboraram com a pesquisa que
fundamentou esse capítulo, um dos conteúdos mais significativos sobre LIBRAS
são os de literatura surda produzida com SignWriting. Embora, muitas pessoas
não saibam, o sistema de escrita sinalizado, como explicado pela signwriting.org
(2019), a SignWriting foi desenvolvida em 1974 por Valerie Sutton, uma
dançarina, que havia, dois anos antes, desenvolvido a DanceWriting, um sistema
escrito de danças. Interessante, do ponto de vista da etimologia dos sentidos, é
entender que a dança assim como as línguas de sinais são linguagens corporais.
Quando se trata de sua escrita, a similaridade de seu nascimento passa a
ter valor na medida em que ambas, SignWriting e DanceWriting são
decalcagens gráficas cujo princípio se fundamenta na cinesiologia. Ambas, em
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

41

seu conjunto da obra, podem ser pensadas como transcrições cinésicas.
Contudo, para que não se construam opiniões críticas sobre a abordagem
apresentada, é significativo informar que as diferenças entre uma e outra são
substanciais: DanceWriting permanece como código e no plano da linguagem e
SignWriting é reconhecido como um sistema de escrita que representa uma
língua legítima e verbal. Como informado por Garcia (2015), toda língua será
uma linguagem, mas nem toda linguagem será uma língua. Enfim, com toda
variedade possível de narrativas digitais encontrada nos ambientes virtuais, os
professores, de modo quase que unânime, responderam que para sua formação
buscam, assistem e salvam, quase sempre conteúdos produzidos em vídeo:
Veículos de Vídeo apontados pelos professores colaboradores com a pesquisa
Para minha preparação eu assisto vídeos no YouTube
Gosto do YouTube porque dá para salvar
Uso muito o YouTube
Eu gosto e uso o YouTube porque é mais fácil de usar e de buscar
Coloco o YouTube
YouTube
Várias redes sociais de vídeo como YouTube e Vimeo, inclusive o TikTok
TikTok, Face e YouTube e, também algumas lives do Instagram
Eu assisto o YouTube, mas tem muita propaganda
Baixo vídeos do YouTube principalmente os que são feitos por pessoas surdas
Fonte: informações extraídas dos instrumentos de coleta usados no estágio de Pósdoutorado elaborado na UNIFESP entre os anos de 2016 a 2019.

Narrativas digitais e seu entendimento por alguns professores: forma e
conteúdo, consciência e criticidade
As narrativas digitais embora sejam já consideradas pela teoria literária,
um gênero próprio para produção de texto, seu conteúdo vai além do gênero
porque necessita de outros entendimentos. Há um contraponto significativo
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sobre o que se denomina “outros entendimentos” quando se trata da leitura
das narrativas digitais. Normalmente os professores, sejam esses surdos ou
sejam esses ouvintes, fazem uma leitura de seu conteúdo de modo imagético
(quando surdos) ou de modo linear (quando ouvintes). Já os alunos, sendo
surdos ou ouvintes fazem uma leitura na modalidade imersiva. Santaella (2004)
explica que ser leitor imersivo é apresentar características cognitivas que atuam
de modo não linear, mas cujo cérebro consegue ler o todo de modo
instantâneo e espacial.
As “naturezas” leitoras apresentadas acima podem provocar um malestar porque atuam de modo operacional diferenciado em pessoas que
acessarão o mesmo conteúdo. Isso ocorre porque, como explicado por
Petarnella (2009), a escola é analógica, mas as cabeças de seus alunos são
digitais. Essa pequena, mas significativa observação, pode ser indício de um
problema na medida em que quem ensina não opera o cognitivo, quando se
trata da habilidade leitora, do mesmo modo que seu aluno. Isso é perceptível na
fala de alguns professores quando, sobre o conteúdo apreendido ou
disponibilizado, dizem:

Falas de alguns professores sobre habilidade leitora
Embora eu estude para melhorar a minha performance na sala de aula, mesmo remota,
parece que para os meus alunos não há interesse, mas quando eles vão direto na fonte
gostam mais. Gostam de criar avatar e de expor para os colegas o que criaram.
Eu gosto quando meus alunos fazem pesquisa porque apresentam coisas que eu não
percebo as vezes. Eles conversam entre si e mostram sua criatividade quando fazem seus
trabalhos na plataforma.
Para mim é tudo igual, não sei o que falar sobre o que os alunos gostam.
Fico entusiasmado com meus alunos porque tudo o que eles apresentam em nível de
conteúdo da internet me auxilia. Eles olham coisas de modo criativo e de forma rápida.
Os alunos, embora não saibam sobre narrativas digitais, eles gostam. Eu também não
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sabia o que era porque me formei há anos, mas gostei de saber. Para mim era tudo texto
na internet ou vídeo mesmo.
Eu vejo que meus alunos surdos têm grande interesse pelos conteúdos que possuem
imagens, isso se dá porque eles são guiados pelas imagens. Li isso.
Às vezes eu não entendo algo e os alunos entendem. Dou risada porque aprendo com
eles a fazer coisas novas.
Narrativas digitais é uma variação de recursos usados para produção de texto midiático, é
isso? Os alunos gostam muito. Meus alunos surdos adoram estudar na internet.
Nunca perguntei sobre o assunto. Quando avalio acho os alunos dispersos. Mas percebo
que gostam de ficar no Google ou de fazer coisas na internet porque são criativos.
Não sei falar sobre o assunto.
Fonte: extraído das atividades elaboradas durante estágio de Pós-doutorado na
UNIFESP entre os anos de 2016 a 2019.

Ainda que conflituosa o “modos operandi” entre professores e alunos,
sejam esses surdos ou ouvintes, as narrativas digitais e seu conteúdo voltado
para Libras são meios utilizados pelos educadores para aprimoramento e
formação. Sobre formação, os professores apontaram que quando se trata de
LIBRAS, os conteúdos mais buscados por eles, para aperfeiçoamento pessoal e
profissional, são:

Narrativas Digitais

Vocabulário em LIBRAS

Palestras sobre Cultura Surda

Gramática de LIBRAS

Literatura surda
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Nesse território, quando se trata de vocabulário, seu uso tem como
fundamento a necessidade de ampliação de vocabulário sinalizado. Isso mostra
que o aprendizado técnico tem significância para os professores. Não obstante,
palestras sobre a cultura surda, para além da linguagem, tem como relevância a
necessidade de compreender o universo das pessoas surdas e seus modos e
meios de produzir cultura. O Terceiro item apontado pelos profissionais, a
gramática de LIBRAS, representa a formalização da língua sinalizada e sua
estrutura formal que, assim como toda língua verbal, obedece a estrutura
padrão de linguagem. Desse modo, as buscas pela gramática da LIBRAS mostra
que profissionais da educação compreendem e reconhecem a “subjetividade”
da língua, ou seja, seu caráter único, mutável e imutável presente em qualquer
língua falada em qualquer lugar do mundo. Como consequência das buscas a
literatura surda, como meio de expressão intelectual de seu Povo Surdo, tem
importância por representar a “massa” criativa e intelectual da população surda.
Não semente isso, em nível de formato de conteúdo, os professores apontaram
que, quando se trata de narrativas digitais, o que mais lhes atraem são:

Narrativas Digitais

Vídeos Explicativos

PPTs prontos

Blogs sobre o assunto

Artigos Acadêmicos

Para além dos aspectos formais que envolvem os interesses dos
professores que colaboraram com a pesquisa que fundamenta esse capítulo de
livro, os professores apontaram que os vídeos explicativos são necessários
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porque orientam e permitem reformular o pensamento sobre a comunidade
surda e sua língua materna. Porém, PPTS prontos são, para alguns profissionais,
fonte facilitada de conteúdo sobre o tema o que o que, do ponto de vista da
produção na educação, é um aspecto negativo, na medida que vislumbra meios
de reprodução de conteúdo pronto e que muitas vezes ou, algumas vezes,
carece de uma avaliação crítica para uso. Nas buscas dos professores também
foi apontado leitura de blogs sobre o tema, sejam esses elaborados por pessoas
surdas ou não e, por último, os profissionais da educação mostraram interesse
pela impressão e leitura de artigos acadêmicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se tratam de narrativas digitais produzidas em Língua Brasileira
de Sinais é possível afirmar que há, aparentemente, muito conteúdo à
disposição dos professores nos ambientes virtuais. Porém, há a necessidade de
compreender que nem tudo aquilo que se produz de modo sinalizado é LIBRAS.
Nesse sentido, é necessário ter criticidade e compreender que antes de se fazer
uso de uma narrativa digital sinalizada, como meio formativo, é significativo
avaliar o conteúdo.
Há anos pessoas surdas, sejam essas com formação acadêmica ou
ativistas, falam de modo claro que a LIBRAS vem sendo desrespeitada e/ou de
modo equivocadamente ensinada. Isso gera um conflito cultural porque, de um
lado estão alguns os professores ouvintes acreditando que aprendem LIBRAS,
enquanto, estão acumulando vocabulário sinalizado (isso não é LIBRAS); de
outro lado, estão os professores surdos, reivindicando atenção governamental
sobre o assunto.
Em nível de narrativas digitais sinalizadas há uma gama diversificada de
produções: blogs, vídeos, dissertações, teses, plataformas, avatares, jogos
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digitais. Toda essa diversidade tem consigo seu mérito, mas é preciso ter
humildade para compreender que a LIBRAS é uma língua legitima e sua
gramática precisa ser respeitada. Não há problema em uma pessoa ouvinte
elaborar materiais para outros ouvintes ou para surdos em LIBRAS, mas é
preciso capacitação e pesquisa para que conteúdos produzidos não estejam
equivocados. Nesse cenário, de equívocos e produção, alguns professores
dizem que não sabem diferenciar quando é LIBRAS e quando não é. Isso ocorre
porque, no passado, a sinalização era usada como recurso para o ensino da
Língua Portuguesa, sendo essa maneira de pensar alterada em 2002 com o
advento da lei 10.436/2002.
Portanto, a de se servir de tudo e de todas as narrativas digitais
produzidas de modo sinalizado, porém, é necessário maior criticidade na
escolha do conteúdo e postura ética para sua elaboração. Já é tempo de se
aprender mais com as pessoas surdas do que tentar impor a elas os valores
ouvintes. A formação de professores, por meio de um processo quase
autodidata, tem seu valor, mas nem sempre apresenta resultados satisfatórios
quando analisados pelas pessoas que são surdas.
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CAPÍTULO 4
NARRATIVAS DIGITAIS, VIVÊNCIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: NARRATIVAS COMO CAMINHO PARA
ENTENDER AS EXPERIÊNCIAS DOCENTES
Ivoneide Zaror de Souza10
Eduardo Fofonca11
Daisy Antunes de Souza12

INTRODUÇÃO

O estudo em tela propõe-se a apresentar recortes de uma pesquisa de
natureza qualitativa, desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação:
Teoria e Prática de Ensino, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Tem
como objetivo analisar as narrativas digitais dos docentes, buscando
compreender as práticas pedagógicas desenvolvidas por docentes da Educação
Básica.

10 Mestra em Educação: Teoria e Prática de Ensino pela Universidade Federal do Paraná.
Especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Paraná. Integra o Grupo
de Estudos e Pesquisas “Educação, Tecnologias e Linguagens” da UFPR/CNPq. Atua como
Coordenadora Educacional na Prefeitura Municipal de Matinhos, PR e como Coordenadora
Pedagógica na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Atualmente desempenha
a função de Diretora de Ensino e Cultura na Secretaria Municipal de Educação de Matinhos, PR.
E-mail: ivoneidezaror@gmail.com
11 Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
de São Paulo e Ph.D. em Educação pela Logos University International, EUA, com pós-doutorado
em Didática pela Universidade Estadual de São Paulo “Júlio de Mesquita Filho” e em Educação,
Comunicação e Tecnologia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Professor do
Programa de Mestrado em Educação: Teoria e Prática de Ensino e Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Educação da Logos University Int. E-mail edufofonca@gmail.com
12 Doutoranda pela Logos University International, EUA, na linha de pesquisa Educação,
Comunicação e Tecnologias e mestre em Educação: Teoria e Prática de Ensino pela Universidade
Federal do Paraná. Especialista em Alfabetização. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas
“Educação, Tecnologias e Linguagens” da UFPR/CNPq. Atualmente é professora regente da
Prefeitura Municipal de Curitiba. E-mail: prof.dayse.antuness@gmail.com
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Nesse sentido cabe destacar que, para Barcelos (1999, p. 146), o “[...]
interesse por pesquisas narrativas e histórias como instrumentos e como
abordagem de pesquisa na análise de aspectos dos processos de ensino e
aprendizagem de línguas vem crescendo no Brasil e no mundo”. Os seres
humanos são narradores natos, e, de geração em geração relatam-se as
histórias vividas, algumas vezes inconscientemente, reproduzindo o que seus
pais e avós faziam e contavam em suas narrativas ouvidas em família. Ainda
nesse sentido, Clandinin e Connelly (2008, p. 477) entendem as investigações
narrativas como formas de pensar e entender as experiências, utilizando-as
como fenômeno de estudo.
Barthes (2013, p. 103-104) salienta que as narrativas estão em todos os
lugares, tempos e grupos sociais, e por fazerem parte da história da
humanidade e do cotidiano das pessoas, pode ser comunicada de forma escrita,
verbal, em por meio de fotografias, quadros, desenhos e, mais recentemente,
por meio digital. Narram-se histórias de vida, da humanidade, fatos históricos,
tragédias, grandes feitos e também grandes descobertas científico-culturais,
dado que as escritas científicas também se configuram em narrativas de
descobertas, de análises e reflexões.
Na

perspectiva

dos

referidos

autores,

investigar

as

vivências

pedagógicas, recheadas de significado, marcadas pelo tempo, cenário e sujeitos,
é campo fértil para compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Essa
releitura via narrativas, das histórias docentes, é repleta de significados,
contextos históricos, e justificam escolhas, estratégias e metodologias para o
contexto. Os autores esclarecem que essas experiências passadas, marcadas de
significação, sustentam e dão embasamento ao desenvolvimento profissional,
suas escolhas, definindo suas práticas e concepções pedagógicas. Essas
narrativas trazem à tona as razões pelas quais os docentes assumem
determinadas posturas diante de uma sala de aula, tendo em vista sua
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caminhada na educação, quer seja como estudante ou como docente,
subsidiando toda ação pedagógica, muitas vezes se estruturando em processos
refletivos.
Como atividade social, as narrativas são dotadas de muitas vozes e com
diversidade de tipos de linguagens. Essas múltiplas vozes sugerem que se
podem incorporá-las em uma única voz, de forma a integrar-se ou não às
outras vozes, em processos contínuos de influências uns sobre os outros.
Nesse viés, narrar significa construir experiências e envolve a reflexão
sobre as ações a fim de trazer a experiência para o contexto social e psicológico.
Os eventos narrativos podem ocorrer em forma de imagens, pinturas, esculturas
e representações gráficas. As narrativas contribuem significativamente para o
aprimoramento do desempenho emocional, memória coletiva, construção da
identidade e, de forma mais ampla e geral, para a construção das culturas, uma
vez que “[...] organizamos nossas experiências e nossa memória principalmente
através das narrativas” (BRUNER, 1991, p. 14-21). As experiências narradas
tornam públicas as vivências docentes e elas se constroem no diálogo, em que
narradores e ouvintes cooperam com a construção da narrativa. Em outras
palavras, os participantes e o pesquisador são coautores e coagentes na
construção da pesquisa (TELLES, 2002, p. 95).
As narrativas como prática discursiva emergem da interação “no” e
“sobre” o trabalho, e os dados obtidos por meio de gravações ou escritas são
transcritos para análise visando a compreensão e percepção dos sujeitos de
pesquisa, acerca da experiência humana, em determinados tempos, espaços e
contextos. Os autores definem a pesquisa narrativa como estratégias para
entender as vivências dos sujeitos num processo dialógico entre pesquisador e
pesquisado, aplicando-se uma metodologia de coleta de histórias referentes ao
tema de pesquisa, em que o pesquisador encontrará elementos que o auxiliarão
a compreender os fenômenos estudados.
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As narrativas digitais voltadas à formação de docentes
As narrativas voltadas à formação de docentes configuram-se em uma
maneira de se chegar às experiências de fato importantes e significativas para
os docentes e que imprimem as marcas pessoais do profissional que se tornou.
Refletir sobre a prática possibilita ao profissional entrar em contato direto com
suas predileções e com o porquê dos caminhos escolhidos. Reconhecer sua
história, seu percurso formativo e de atuação mobiliza os docentes no sentido
de se conscientizarem das falhas que observaram em sua formação, de não
cometerem os mesmos erros com seus discentes. Há que pensar as narrativas
para além de momentos terapêuticos, tendo em vista seu caráter formativo.
Sem dúvida que durante as reflexões a catarse é inevitável, mas não deve ser o
objetivo central das narrativas. Garcia (1998, p. 23) compreende que é na prática
docente que a teoria é confrontada com a realidade, portanto segundo o autor:

É no cotidiano de sala de aula que a teoria é validada, iluminando a
prática e fazendo-o avançar, confirmando-se ou sendo negada pelas
evidências empíricas, o que desafia a construção de novas explicações.
Daí que as discussões teóricas são todo o tempo reportadas a prática
alfabetizadora trazida pelas professoras, num processo que visa a
recuperação da unidade dialética teoria e prática. A teoria vai sendo
atualizada e ganhando sentido e a prática vai adquirindo maior
consistência.

O autor chama a atenção para o fato de que a reflexão sobre a prática
pedagógica desencadeia os processos de aquisição de conhecimentos,
possibilitando a compreensão de aspectos que não lhes faziam sentido ou não
estavam claros. Ao identificar esses fatos, os docentes passam a perceber que
sua trajetória os conduziu ao Magistério. Falar de suas experiências, vivências,
viabiliza uma imersão em seu interior. Os seres humanos são contadores de
histórias por natureza e vivem vidas relatáveis. Nesse viés, para Clandinin e
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Connelly (1995, p. 11), o estudo da narrativa retrata a forma como os seres
humanos vivem e se relacionam no mundo. E essas vivências se constituem em
histórias em construção (vivência) e reconstrução (narrativas), pois, ao mesmo
tempo que contam suas histórias (protagonistas), são também personagens
delas e das de outros.
Pensar a formação docente a partir das histórias vividas é considerar as
experiências como possibilidade de compreensão e interpretação do fazer
pedagógico. Os registros das práticas docentes evidenciam suas abordagens,
estratégias pedagógicas, concepções de conhecimento e avaliação, retratando
as mudanças ocorridas ao longo de sua trajetória educativa.
Para Clandinin e Connelly (1995, p. 11), fundamentados em Dewey
(1979) as experiências docentes, as formas como ensinam e aprendem, suas
concepções

de

sociedade,

educação,

conhecimento,

se

articulam

significativamente, por isso a importância do estudo a partir das narrativas
docentes. Ainda nesse contexto, elas são recursos valiosíssimos para
comunicação dos saberes, visto que nesse processo narrativo os docentes
refletem suas práticas significando-as segundo suas experiências.
Privilegiar as narrativas como potenciais formativas e investigativas é
reconhecer seu papel de anúncio e denúncia de práticas docentes. Refletir sobre
o aprender docente através de recordações de seu percurso de vida, é
mergulhar no interior individual suscitando da consciência profissional, suas
experiências e das reflexões ontológicas, culturais e valorativas de cada um.
Fazendo assim, com que o educador alimente, frequentemente, seu próprio
aprendizado, visto que as narrativas revelam as imagens e concepções que os
indivíduos têm de si mesmo.
Ao refletir sobre sua caminhada docente, é possível trazer à tona e
passar a entender a construção de sua aprendizagem. Há que ter em mente que
o estudo narrativo não é linear, não segue um padrão inflexível, ele sugere uma
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cronologia para o relato, como processo em que ocorrem avanços e
retrocessos. Clandinin e Connelly (2008) dizem que os pesquisadores narrativos
coletam e escrevem sobre experiências vividas e as pessoas são condutores
dessas histórias. Nesse contexto, reconhecem que a tradição oral se fortalece
quando vinculada à escrita, pois as palavras “ganham vida” por meio da ação, e
o narrado vai sendo construído a partir de partes previamente selecionadas.
A narrativa é tecida mediante a relação com o outro, em virtude de sua
flexibilidade, o que permite a reconstrução de suas histórias, segundo seu
desejo, visto que é possível ocultar as questões que causam desconforto,
acrescentando ou retirando, assim, fatos, numa tentativa de refazer a história de
acordo com as novas possibilidades.

Narrativas digitais na Educação Básica
Convidados à reflexão, três educadores de uma escola pública de
Educação Básica, regentes da área da Linguagem, foram confrontados sobre o
que entendem por ensinar e aprender. Os diálogos foram propostos via
encontros virtuais em plataformas de diálogo, textos e animações foram
elementos disparadores dos debates.
As reflexões propostas partiram de narrativas de suas práticas
pedagógicas onde o docente, figurasse como mediador dos processos de
ensino aprendizagem no contexto da cultura digital. Os processos reflexivos
proposto possibilitaram tempos e espaços aos docentes que puderam revelar
suas concepções e posicionamentos a respeito dos temas debatidos. Os
diálogos abordaram o momento vivido diante dos impactos da pandemia da
COVID-19, o ensino remoto e as concepções que norteiam suas práticas
docentes. Muitas questões levantadas pelos professores vêm ao encontro do
pensamento de Freire (2018, p.56), quando destaca que:
[...] o professor precisa estar entrosado com as
inovações tecnológicas, com a cultura digital. No
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entanto, o conhecimento humano é amplo, carregado
de códigos específicos, e o professor precisa, de
maneira muito profunda e objetiva, lidar com esse
conhecimento específico da área, ou seja, com seu
campo de atuação, sua disciplina específica; além dos
conhecimentos didáticos e pedagógicos, ou seja, com
as formas de se ensinar e aprender os códigos
específicos de seu campo de atuação.

Considerando-se a afirmativa de Freire (2018, p. 56) sobre a inconclusão
do ser humano, uma vez que sua consciência de mundo e de si como ser
inacabado mobiliza-o na constante busca, reafirma-se que “[...] estar no mundo
necessariamente significa estar com o mundo e com os outros” (2018, p. 57).
Portanto, como ser inconcluso, preciso estar em constante processo de
aprendizagem, que, durante a prática docente, educandos e educadores
precisam aceitar o desafio de romper com o reducionismo tecnocrata e
reivindicar a possibilidade de aprender no convívio escolar, na interação e com
a intervenção do docente para conquistar sua cidadania.
A consciência coletiva só é viável mediante reflexões sobre a identidade,
o mundo em que vive, a realidade social, a posição e o posicionamento no
mundo. Esse processo reflexivo crítico proporciona ações de intervenções para
melhoria do que nos propomos a fazer. Nesse sentido, o educador será um
mediador no processo de formação do indivíduo para sua atuação plena como
cidadão. Freire (2018, p. 57) destaca que “É na inconclusão do ser que se sabe
como tal, que se funda a educação como processo permanente [...]”. Para o
referido autor, somente quem se percebe, se reconhece como inconcluso, pode
ser educável, pois é sua consciência de ser inacabado que o torna educável e
assim impulsiona-o na busca constante de formação e conhecimentos diversos.
Os educadores precisam se conscientizar de que, para atenderem às
exigências impostas pelo contexto atual, devem estar em constante formação,
não somente a formação para certificação, mas para o exercício pleno da
docência, de caráter permanente, que o considere sujeito do processo e que
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propicie condições para refletir suas práticas como forma de leitura de sua
atuação e a busca de superação de condições opressoras.
Igualmente, Dewey (1979, p. 8) compreende que “O desenvolvimento
não tem outro fim a não ser ele próprio. O critério do valor da educação escolar
está na extensão em que ela suscita o desejo de desenvolvimento contínuo e
proporciona meios para esse desejo”. Portanto, é possível vislumbrar uma
educação que concebe o crescimento como ponto central, que agrega esforços
para uma formação humana. Nessa concepção, a educação é um processo de
crescimento contínuo, que busca constantemente seu desenvolvimento.
No pensamento freireano, a educação se constitui na principal
ambientação para mobilizar o processo de humanização. Freire (1997, p. 37)
ensina:
[..] transformar experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: o
seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se
alheio a formação moral do educando. Educar é
substancialmente formar.

O contexto educacional contemporâneo traz respostas e inúmeras
possibilidades de aplicação da comunicação nas mais diversas áreas, na
educação. A comunicação contribui com os processos de aprendizagem,
fortalecendo a premissa de que o conhecimento não é oriundo da educação
formal, mas das várias formas de interação, em processos interdisciplinares.
Nesse aspecto, educação e comunicação se entrelaçam, visto que a educação se
consolida por meio da comunicação.
Nas reflexões dos docentes evidenciou-se que, diante do avanço das
tecnologias, os educadores precisam estar atentos e acompanhar e se envolver
nessas transformações, ou seja, precisam se atualizar e fazer uso das inovações
em suas ações pedagógicas, contudo a professora destaca que, em face da
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amplitude dos conhecimentos humanos, gerais, específicos, de sua área de
atuação (sua disciplina), bem como das estratégias e metodologias de ensino, e
tendo em vista a complexidade do cenário de inovações. Nesse aspecto,
revisitamos Freire (2018, p. 92), quando ele salienta a importância do educador
se posicionar, uma vez que:
[...] Me movo como educador porque, primeiro, me
movo como gente. Posso saber de pedagogia, biologia
como astronomia, posso cuidar da terra como posso
navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por
isso, tanto posso saber o que ainda não sei como posso
saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais
autenticamente quanto mais eficazmente construa
minha autonomia em respeito à dos outros [...].

Freire posiciona-se como um grande defensor dos saberes e do papel
da autoridade democrática em oposição à transformação dos saberes humanos
em simples planos de conteúdos escolares ou mesmo perante um conteúdo
curricular. O educador necessita reconhecer que o fundamental é a construção
da responsabilidade da liberdade, ou seja, o educador precisa perceber que o
essencial para o ser humano deve ser a aprendizagem de sua autonomia, visto
que a sala de aula deve ser um espaço para as relações humanas, território
dedicado à apropriação, construção e produção do conhecimento.
[...] como professor não me é possível ajudar o
educando a superar sua ignorância se não supero
permanentemente a minha. Não posso ensinar o que
não sei. Mas este, repito, não é saber e que apenas
devo falar e falar com palavras que o vento leva. É
saber, pelo contrário, que devo viver concretamente
com os educandos. O melhor discurso sobre ele é o
exercício de sua prática (FREIRE, 2018, p. 93).

O educador precisa se colocar como um profissional que está
frequentemente procurando adquirir conhecimentos, diferentemente do mero
acumulador de comprovantes de aprendizagem (certificados), mas um
educador que está sempre em busca de sua superação, de romper com
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paradigmas e se lançar rumo a “reformação”, ou seja, formar-se constantemente
é perceber-se como um eterno aluno, aprendiz, como nas palavras de Freire
(2018,p. 95): “[...] Afinal o espaço pedagógico é um texto para ser
constantemente ‘lido’, ‘interpretado’, escrito e reescrito”.
Essa integração contribui com a educação à medida que busca alinhar
as relações humanas e a aprendizagem por meio de criação de ambiências que
valorizem o diálogo, a interação dos educandos entre si, com os docentes, com
o espaço educativo e social, onde o docente se configura em um mediador.
[...] O saber da impossibilidade de desunir o ensino dos
conteúdos da formação ética dos educandos. De
separar prática de teoria, autoridade de liberdade,
ignorância de saber, respeito ao professor de respeito
aos alunos, ensinar e aprender (FREIRE, 2018, p. 93).

É a preparação científica revelada com humildade, é o respeito ao
educando e aos saberes individuais, os quais se devem buscar superar
coletivamente, tão importantes quanto os conteúdos escolares. A leitura de
mundo, assim como a linguagem utilizada pelos estudantes quando chegam à
escola, condicionada por sua cultura de classe precisa ser considerada,
entretanto não implica que os educadores devem concordar ou acomodar-se e
assumi-las como suas. Respeitar a cultura do aluno é a maneira que o educador
pode utilizar para, com ele, buscar a superação dessa forma mais ingênua.
Respeitar as leituras e culturas dos educandos significa tê-las como ponto de
partida para a produção do conhecimento. Logo, há a necessidade de os
docentes trabalharem o conteúdo curricular, o desejo dos educandos em
participar, construindo e interagindo seu conhecimento, contudo o tema não
pode servir de pretexto para a produção do conhecimento dos educandos.
Exercer criticamente a capacidade de aprender exige dos docentes que
estimulem o processo de pesquisa, em que, de acordo com Freire (2018, p. 31), “[...]
pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo,
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pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade”.
Demo (2004), Freire (2018) e Gadotti (2003) concordam que ser
professor hoje não é tarefa fácil, porém não impossível, pois, apesar da
velocidade das informações, elas, por outro lado, envelhecem e morrem,
oportunizando novos campos para que o conhecimento seja vinculado,
ampliando assim os espaços e tempos de aprendizagem, ou seja, cada vez mais
as empresas, os ambientes sociais (igrejas, clubes, centros culturais, associações
de bairro etc.) e familiares vêm ganhando alcance e atuando como espaços
educativos. Como se percebe, hoje a escola não é o único local onde se
desenvolvem ações educativas. Nesse viés, a escola precisa compreender que
seu papel na construção dos conhecimentos com os educandos também
necessita ser reconfigurado.
Trabalhar pedagogicamente com os educandos a partir de seus saberes,
tendo por pano de fundo os conhecimentos curriculares, requer não
necessariamente que se ministrem aulas, mas que se avance para além dos
programas escolares, que suas práticas contribuam para a participação coletiva,
para o diálogo, para atividades plurais e trabalhos em grupos de pesquisa.
Portanto, o principal objetivo da escola deve ser proporcionar condições para a
aprendizagem

efetiva,

enfrentando

problemas

reais

e

estimulando

o

desenvolvimento de atitudes de companheirismo, solidariedade, empatia e a
busca constante por investigar o desconhecido. Esses processos educacionais
precisam dar ênfase à leitura crítica e à participação efetiva nos movimentos
educacionais para que futuramente estejam presentes e ativos nos movimentos
sociais.
Sob o mesmo aspecto, Freire (1989, p. 9) concebe que “[...] foi
aprendendo a ler a palavra que eu aprendi a ler o mundo”, portanto é preciso
ter a compreensão de que ensinar não é um simples processo de transferência
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

59

mecânica para memorização, mas sobretudo a leitura crítica da palavra e a
leitura de mundo, que possibilitam a construção de uma educação preocupada
em formar homens com consciência dos problemas sociais.
Freire (1983, p. 115) considerava necessário adequar os métodos
educacionais com intuito de corresponder aos princípios da sociedade em
construção. Nascem então os círculos da cultura, os quais buscavam estabelecer
a comunicação entre professor e aluno, de forma a transformar a sala de aula de
uma relação vertical, em que o professor, de cima para baixo, ministra sua aula,
para uma relação circular, na qual o professor se transforma no coordenador de
debates, o estudante passa a ser o participante do grupo, a aula é o diálogo, os
programas curriculares por situações existenciais, que, por desafiarem os
educandos ao debatê-las, seriam capazes de levá-los à posição mais crítica. O
trabalho desenvolvido nesse viés relaciona-se à formação da consciência
popular para a vida em sociedade e para democracia, com ênfase na
responsabilidade e integração social do homem com o desenvolvimento
econômico, estimulando o desenvolvimento da consciência crítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não basta incluir mídias e tecnologias na escola, se o profissional da
educação segue preso nas práticas do passado. Investir na formação continuada
dos docentes, é fator primordial, visto que dessa forma é possível aproximar o
contexto social da realidade das escolas públicas (FOFONCA et al., 2018). As
contribuições dessas tecnologias podem transformar práticas educativas
cotidianas além de despertar para além do processo de apreensão do
conhecimento.
É preciso compreender que o conhecimento não está mais centrado no
docente desta forma Imbernón (2009, p.53) destaca que para transformar a
educação é necessário que os professores mudem, assim como os contextos em
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que atuam. “se o contexto não muda, podemos tem um professorado mais
culto com mais conhecimento pedagógico, mas não necessariamente mais
inovador”.
No atual cenário educacional, influenciado pelas transformações sociais e
marcado pelo acelerado crescimento e popularização das tecnologias e mídias
digitais, novas concepções de educação, sociedade e cultura precisam ser
constituídas para atender ao contexto em transição da escola contemporânea.
Desta forma, há a necessidade do aprofundamento de concepções que
visem explorar os conhecimentos, potencialidades, atitudes e valores essenciais
para este século, que aliadas às transformações naturais dos estudantes possam
conceber os indivíduos como sujeitos em desenvolvimento, singulares, com
identidade e cultura própria e que construam com a escola um lugar para
práticas pedagógicas que contemplem suas necessidades individuais assim
como sua inserção social.
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CAPÍTULO 5
AULAS REMOTAS E AS NARRATIVAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIAS DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
Ednaldo Coelho Pereira13
INTRODUÇÃO
O ano de 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente atípico
para os padrões e estilos de vida da nossa sociedade atual. Na era do
compartilhamento de informações através das mais diversificadas mídias sociais,
do estar junto virtual descrito por (VALENTE, 2005), através da utilização das
redes sociais, a humanidade foi pega de surpresa pela pandemia do Novo
Corona vírus, COVID-19, que por ser um vírus e ser transmitido de pessoa para
pessoa, forçou a humanidade a implementar medidas de distanciamento social
para

evitar

a

sua

propagação.

Inicialmente,

sem

conhecer

bem

o

comportamento e a letalidade do vírus, foram implementadas diversas medidas
restritivas para evitar proximidades/aglomerações de pessoas, tais como, o
fechamento de shoppings, igrejas, supermercados e escolas. Essas medidas
duram até os dias atuais, meados de 2021.
Nesse contexto, e especificamente nas questões educacionais, para que
não houvesse uma quebra na continuidade do aprendizado dos alunos, às
instituições de ensino em sua grande maioria passaram a fazer uso das Novas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - NTDIC para ministração de
suas aulas, o que na prática significou usar a internet como ferramenta principal
para se fazer a ministração de conteúdo. Essa prática foi denominada de “Aulas

13 Doutor em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica. Mestre em Engenharia
Elétrica pela Universidade de São Paulo. Graduado em Informática pela Universidade Luterana
do Brasil. Professor do curso de Ciência da Computação e do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Estadual de Roraima. E-mail: ednaldocoelho@gmail.com
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Remotas-AR”, conforme previsto na portaria nº 343, publicada no dia 18 de
março de 2020, no Diário Oficial da União (DOU14). Esse limite seria encerrado
em 18 de abril, mas, infelizmente, o cenário vivido não é ainda satisfatório e, em
função disso, o Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 395, de
15 de abril de 2020, prorrogou o prazo novamente. Ainda, segundo o Ministério
da Educação (MEC) define “As aulas remotas realizadas no contexto da COVID19 são atividades de ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam
pelos princípios da educação presencial”.
Para um melhor entendimento, as aulas remotas consistem em usar de
todos os artefatos tecnológicos disponíveis para se fazer a ministração de
conteúdo utilizando a internet. Sua diferenciação da Educação a Distância – EaD
está no fato de não utilizar necessariamente um Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem – AVEA que simula virtualmente um ambiente escolar tradicional,
além de uma legislação já bem definida pelo MEC.
Aspectos do problema pesquisado
Considerando que de uma hora para outra tanto professores quanto
alunos tiveram que se adequar aos novos tempos de distanciamento social e
com isso as novas metodologias de ensino e de aprendizagem baseadas na
utilização da internet e todo tipo de artefatos tecnológicos, podemos considerar
que essa adaptação ocorreu de maneira intempestiva, ocasionando um atropelo
nas atividades cotidianas tanto de alunos quanto de professores, pois, estes
últimos tiveram que fazer uso de artefatos tecnológicos que hora estavam bem
distantes das suas realidades, seja pela falta de costume e de acesso a
equipamentos/internet ou pela falta de conhecimentos técnicos/pedagógicos
14 Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar
a situação de pandemia do Novo Corona vírus – COVID-19”, autorizando, em seu artigo 1º,
aulas que utilizem as Tecnologias de Comunicação e de Informação (TIC), “[...] nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do
sistema federal de ensino”.
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para utilização desses artefatos baseados nas NTDIC, do outro lado,
encontravam-se alunos acostumados com as aulas convencionais presenciais
onde professores todos os dias os encontravam em horário e local predefinido
para tratar de uma determinada temática.
Tendo como base esse contexto, é imprescindível que os professores, ao
desenvolverem seu trabalho de ensino dentro da sala de aula, utilizem e
dominem os mais diversos tipos de tecnologias necessários ao bom
desenvolvimento da sua prática docente, facilitando o entendimento e a
aproximação do aluno ao conteúdo exposto por ele.
A utilização desses recursos na sala de aula melhoraria e tornaria o
sistema de ensino mais democrático, permitindo aos discentes o contato com o
vasto mundo do conhecimento tornando-os agentes capacitados para
utilizarem a evolução tecnológica a seu favor para desenvolvimento pessoal,
profissional e como personagem principal de sua própria história de vida.
A atividade docente, para Paulo Freire, se pauta na premissa de que
“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2003, p.47). Esta afirmação
corrobora a ideia de que a prática pedagógica deve pensar novas formas de
ensino incluindo meios tecnológicos para aumentar o leque de alternativas que
permitiriam uma maior eficácia do sistema de ensino, considerando que essas
ferramentas diminuem as barreiras entre o aluno e o conhecimento.
A tecnologia é um catalisador para a mudança nos
processos de sala de aula, porque propicia um rumo
diferente, uma mudança no contexto que sugere formas
alternativas de operação. Ela pode impulsionar uma
mudança de uma abordagem instrucional tradicional
para um conjunto mais eclético de atividades de
aprendizagem que inclui situações de construção de
conhecimento para os alunos. (SANDHOLTZ, 1997,
p.58).
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Nessa esteira, fica evidente a necessidade de se utilizar novas estratégias
de ensino tendo como fio condutor as NTDIC, que por sua vez, necessitam de
orientação pedagógica adequada, pois, nas aulas remotas, não basta querer
transpor a maneira como se ministra uma aula convencional em sala de aula
para uma videoconferência, onde alunos e professores estão separados
geograficamente e não se pode controlar/fixar o aluno para que ele preste
atenção no conteúdo que está sendo ministrado. Dito de outra forma, estavam
professores e alunos deparados a um novo desafio, como fazer das aulas
remotas momentos prazerosos, não enfadonhos, além de não perder o foco
sobre a temática da aula em andamento?
Diante dessa problemática, foi proposto dentro do escopo da disciplina
de Educação Ciência Tecnologia e Sociedade – ECTS do Programa de Pósgraduação em Educação – PPGE da Universidade Estadual de Roraima em
parceria com o Instituto Federal de Roraima – IFRR apresentar as Narrativas
Digitais como ferramenta pedagógica para integrar as NTDIC ao currículo e
assim realizar a ministração de conteúdo via ensino remoto.

O currículo e as narrativas digitais
É certo de que o currículo perpassa por várias áreas do conhecimento e
vê-lo somente a partir de um único ponto de vista não seria a forma mais
adequada para estudá-lo e entendê-lo, então o que é o currículo? Qual das
visões é a mais importante? Antropológica, cultural, biológica, étnica, política,
religiosa, racial? Segundo (PACHECO, 1996, p.16 a 20) currículo é: “uma prática
pedagógica que resulta da interação e confluência de várias estruturas
(políticas, administrativas, econômicas, culturais, sociais, escolares…) na base das
quais existem interesses concretos e responsabilidades compartilhadas”. Dentre
tantas outras poderia aqui descrever segundo a literatura a característica
principal de cada uma dessas visões a respeito do currículo, no entanto, atrevoNARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:
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me a tão somente expressar a minha visão limitada de currículo que é o
trabalho coletivo de todas essas áreas com o propósito de oferecer à criança ao
jovem e ao adulto, subsídios para uma aprendizagem de transformação
sociocultural incorporando experiências já adquiridas e que ajude na formação
do conhecimento e do próprio ser humano.
O currículo então está implícito no contexto em que vivemos nos
costumes, nas crenças, na linguagem cotidiana, dentre outras, e na cultura
herdada dos nossos pais que por sua vez herdaram de nossos avós e assim
contribuem para a formação do homem como indivíduo e como ser culto no
sentido da palavra (SILVA; MOREIRA, 1995). Exemplifico aqui um costume bem
antigo, o ato de contar histórias, este ato é secular, na idade das cavernas isso
acontecia ao redor do fogo, na era medieval a corte se reunia em grandes
salões nos castelos, e atualmente como isso acontece? Será que ainda
acontece? Talvez na hora de dormir já deitada na cama a criança espere por
esse momento. Segundo Almeida e Valente (2012) ao concordar com Galvão
(2005), a atividade de contar histórias não é nova e pode ser considerada como
uma das primeiras formas de entretenimento. No entanto, as narrativas vão
além das histórias. O fenômeno em si constitui a história, enquanto o método
que a descreve e a investiga se concretiza em uma narrativa.
Para Pereira (2013), a forma de contar histórias pode até mudar, mas o
ato de contar, esse permanece e, até mais intenso do que antes através das
narrativas, que usa como veículo para isso as novelas, peças de teatro,
documentários, filmes e as músicas que de tão originais em alguns casos
acabam transformando o cenário/contexto onde estão inseridas.
De acordo com Almeida e Valente (2012), as narrativas digitais,
expandem e criam possibilidades do poder de imaginação de seus produtores.
Agora, eles podem implementar ideias e ações que seriam impossíveis de serem
imaginadas na narrativa linear, impressa ou oral. O autor pode lançar mão de
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vários artefatos para conduzir o leitor/espectador durante essa viagem das
narrativas, desde uma simples página na internet utilizando apenas textos para
a sua narrativa ou através de combinações mais ousadas de texto, áudio, vídeo.
Com a utilização das NTDIC é possível ainda a todo e qualquer momento
modificar as narrativas digitais, de tal forma, que elas estejam o tempo todo
atualizadas ou direcionadas a um contexto, além de permitir o registro e o
compartilhamento das ações como a evolução da construção do conhecimento
a fim de que sejam socializados e reconstruídos, criando-se assim ambientes
colaborativos capazes de promover interações entre os vários segmentos da
sociedade.
Fica claro que a evolução das tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC) tem um papel
fundamental no processo de globalização, provoca
mudanças nos modos de ser e estar no mundo,
reconfigura as relações comunicacionais e faz surgir
uma nova ordem social, denominada de sociedade
tecnológica, sociedade em rede, sociedade da
informação, sociedade do conhecimento, sociedade
cognitiva,
sociedade
digital,
dentre
outras
denominações. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p 23).

Dessa feita, as NTDIC não são mais meros artefatos tecnológicos tidos
como ferramentas isoladas de todo um contexto, elas modificam o modo de
pensa, agir e interferem direta e indiretamente nas ações de toda uma
sociedade.

Procedimento metodológico
Tendo cenário de pandemia com restrições de distanciamento social,
algumas instituições de ensino tiveram que adotar medidas para não
interromper o processo de ensino e aprendizagem, como foi o caso da
Universidade Estadual de Roraima – UERR que através da Resolução Normativa
nº 01/2020 estabeleceu critérios para a adoção do Ensino Remoto. O Programa
de Pós-Graduação em Educação – PPGE ofertado por essa Instituição em
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cooperação técnico/pedagógica com o Instituto Federal de Educação de
Roraima – IFRR também foi amparado por tal resolução e pôde ofertar suas
disciplinas adotando essa modalidade de ensino, o que, de certa forma,
convergiu para se constituir o cenário do experimento em tela, pois, foi
trabalhado dentro do escopo da disciplina Educação, Ciência, Tecnologia e
Sociedade do PPGE a temática de “Narrativas Digitais como ferramenta auxiliar
ao processo de ensino e aprendizagem nas Aulas Remotas” que contou com a
seguinte configuração/etapas:
a) Ministração de conteúdo para os quatorze discentes devidamente
matriculados na disciplina, abordando os tópicos de Introdução ao
Currículo, Introdução às NTDIC, Introdução às Narrativas Digitais,
Integração das NTDIC ao Currículo a partir do uso das Narrativas Digitais,
Tipos de Narrativas Digitais. A intenção dessa primeira ação foi esclarecer
questões pertinentes relacionadas ao Currículo e como as NTDIC podem
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem a partir do uso correto e
de maneira pedagógica dos mais variados artefatos tecnológicos.
b) A segunda etapa foi incentivar e auxiliar os discentes na elaboração de
Narrativas Digitais tendo como temática contar sua própria trajetória
acadêmica até chegar no Mestrado em Educação. Nessa etapa, de forma
individual foi prestado auxílio para a utilização de determinados artefatos
tecnológicos como editores de vídeo, imagem e som, bem como,
algumas técnicas para utilização de cada um desses artefatos. Nessa
etapa do experimento também foram apresentadas as características e a
importância dos roteiros multimídias como sendo uma espécie de
espinha dorsal para a construção da Narrativa Digital.
c) A terceira etapa consistiu em coletar informações relevantes que
pudessem auxiliar na análise do uso das Narrativas Digitais como
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ferramenta de integração das NTDIC ao Currículo como estratégia de
ensino e aprendizagem nas Aulas Remotas em tempos de pandemia.

Como estratégia em relação aos procedimentos metodológicos que
foram utilizados na pesquisa em tela, definiu-se a pesquisa de campo e tendo
em vista compreender o fenômeno abordado, a coleta de dados foi realizada in
loco, durante a ministração da disciplina através da observação participante,
além da aplicação da dinâmica de grupo focal no sentido de realizar entrevista
em profundidade, tendo como objetivo a discussão de um tópico específico.

Análise e discussão de resultados
A análise foi feita considerando dois momentos da pesquisa, o primeiro
ocorreu durante a ministração da disciplina, denominada de observação
participante e o outro durante a realização da dinâmica de grupo focal descritas
a seguir:
a) Durante a fase de ministração de conteúdo, nas AR, foi possível
observar que houve a compreensão por parte dos discentes de que as práticas
pedagógicas utilizadas nas aulas presenciais não podem simplesmente ser
transpostas para as aulas remotas.
Não é fácil transferir automaticamente o conteúdo de
uma aula presencial para uma aula remota. Antes de
tudo, é necessário identificar quem é o seu públicoalvo, qual o contexto institucional ao qual ele está
vinculado e os objetivos de aprendizagem que devem
ser atendidos. É importante reconhecer que parte do
aprendizado depende de uma conexão que é criada
entre os professores e os participantes de um curso, e
entre os próprios participantes (FILATRO; CAVALCANTE,
2018, p.34).

Assim, Filatro e Cavalcante (2018) ainda contribuem ao elencar quatro
estratégias para o planejamento de uma AR, a saber:
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1) Mantenha a atenção dos participantes
2) Crie estratégias de engajamento
3) Diversifique as estratégias de ensino
4) Planeje a duração das atividades

b) Em relação aos conteúdos ministrados, foi observado que algumas
temáticas causaram muito interesse, como foi o caso da “Integração das
NTDIC ao Currículo”. Isso chamou a atenção pelo fato de trazer à tona as
dificuldades que esses profissionais enfrentam quando se trata de usar as
NTDIC de forma pedagógica considerando os sujeitos e o contexto ao qual
estão inseridos. Portanto, uma questão importante a ser feita hoje em dia é
que esta fase de distanciamento social serviu para que agentes
educacionais repensassem e ressignificassem suas práticas nos múltiplos
espaços de ensino e aprendizagem que dispomos na contemporaneidade,
incluindo os virtualizados.
As tecnologias da informação e da comunicação (TIC)
requerem dos educadores novos formas de organização
de
trabalho,
articulação
dos
saberes,
transdisciplinaridade,
interdisciplinaridade
e
a
consideração de que o conhecimento tem um valor
precioso nesse processo de organização. (ALMEIDA,
2008, p.2).

c) Durante o processo da construção das Narrativas Digitais de forma
individual por discente, foi possível observar que cada um tem um certo grau de
conhecimento (nível de apropriação das NTDIC) em relação ao uso das NTDIC e
como elas podem ser empregadas para melhorar a prática docente. Em alguns
casos o desconhecimento de certos artefatos tecnológicos e que os mesmos
poderiam ser utilizados com fins pedagógicos foi motivo de espanto e ao
mesmo tempo incentivador por causar uma sensação de descoberta para
melhoria da prática docente.
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d) Com a finalidade de conhecer o nível de apropriação das NTDIC, foi
solicitado que cada participante/discente se atribuísse uma nota numa escala de
0 (zero) a 5 (cinco) que segundo (SANDHOLTZ, 1997) é respectivo ao nível de
apropriação das NTDIC e, com isso, chegar a uma média geral, onde o grau de
apropriação das NTDIC do grupo em questão ficou no nível 3, onde (1exposição, 2-adoção, 3-adaptação, 4-apropriação, 5-inovação), o que de certa
forma pode ser considerado baixo, tendo em vista que o ideal para a atuação
da prática docente a partir da utilização das NTDIC seria ao menos que
estivessem no nível 4, apropriação, que é o nível onde os professores revelam
ter domínio das tecnologias, introduzindo-as em novas práticas pedagógicas e
não mais em práticas tradicionais (SANDHOLTZ, 1997).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão da pesquisa em pauta, observou-se que o uso das
Narrativas Digitais se adequada ao contexto e com orientação pedagógica pode
ser mais uma ferramenta integradora das NTDIC ao Currículo e pode
proporcionar novas experiências nas aulas remotas em tempos de pandemia e
distanciamento social, agregando valor a prática docente, saindo da rotina da
aula tradicional e se mostrando uma alternativa onde os alunos podem de
maneira mais efetiva ter suas participações mais evidenciadas saindo da
passividade para assumir um papel de protagonismo, tornando essas aulas mais
atrativas e desafiadoras tanto para professores quanto para os alunos.
Outro fator não menos importante a ser enfatizado, foi o alerta dado
durante a realização do experimento, construção das Narrativas Digitais, a
respeito da importância dos professores se apropriarem das NTDIC para
melhoria de suas aulas sempre buscando o aperfeiçoamento da sua prática
docente.
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CAPÍTULO 6
ENTRE O REAL E O DIGITAL: A CONSTRUÇÃO NARRATIVA DE UM
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM UMA PÁGINA DO
FACEBOOK

Mariza Antunes de Lima15
Clóvis Jacob Martins16

INTRODUÇÃO
O cenário pandêmico redesenhou os lugares de aula, ressignificou os
tempos de aula, impôs uma nova linguagem, reconfigurou as dinâmicas
pessoais, educacionais e sociais na medida em que promoveu uma espécie de
reorganização familiar quando ela se viu como um dos elementos constitutivos
do processo de criação, construção e aplicação das aulas pelo professor.
O isolamento e distanciamento social colocaram o profissional da
educação no interior de suas casas e, de dentro delas, suas aulas foram
produzidas e transmitidas para as escolas por meio de plataformas digitais e, ou
redes sociais com o objetivo de continuar o processo formativo e educacional
dos estudantes impedidos, por medidas de segurança, de estarem presentes,
fisicamente, nas escolas.

15 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Cognição,
Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Mestra em Educação pela Universidade Federal do
Paraná Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Educação e Movimento (GEPEM/UFPR). Atualmente é Professora da
Prefeitura Municipal de Curitiba. E-mail: euvoudebike@gmail.com
16 Mestrando em Educação pela Universidade Federal do Paraná, linha de pesquisa Linguagem,
Corpo e Estética na Educação. Especialista em Educação Física Escolar, e, membro do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (GEPLEC/UFPR). Professor na Prefeitura Municipal
de Bombinhas e no Centro Universitário Leonardo da Vinci, SC. E-mail:
clovisjmartins@gmail.com
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A educação escolar pulou os muros da instituição e invadiu a casa dos
professores transformando mesa de jantar em carteira escolar, a pequena
biblioteca particular em cenário ou pano de fundo para as aulas, o computador
pessoal em ferramenta de múltiplas funções, o celular em instrumento de
trabalho e como acertou Andrade (2004, p. 05) “[...] é preciso salvar o país, é
preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio
[...]”.
O rádio, aliás, também se fez presente no enfrentamento das limitações
de acesso às tecnologias digitais em tempos de isolamento como, mais uma,
ferramenta educacional (PORTAL G1, 2020). Se o rádio desempenhou funções
importantes seja como informativa, de entretenimento e, ou educacional nas
primeiras décadas do século XX, poder-se-ia cogitar o papel significativo e
revolucionário das redes sociais sobre a vida do indivíduo do século XXI.
É justamente uma rede social que servirá como fonte de dados para essa
investigação. Diante da dificuldade de encontrar professores presencialmente e
discutir com os mesmos sobre suas práticas nesse momento histórico, optou-se
por descrever e analisar as postagens e publicações de um professor nessa rede
com o intuito de captar o máximo de dados possíveis.
Esta pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar as postagens e
publicações de uma página aberta e pública do Facebook intitulada EDUCAÇÃO
FÍSICA EAD (EFEAD)17 criada por um professor de Educação Física durante o
período de pandemia para estimular o engajamento e a participação dos seus
seguidores na prática de atividades físicas e de brincadeiras infantis.
As publicações, de modo geral, indicam a Educação infantil como
público-alvo específico, muito embora seja possível encontrar postagens para
os mais variados públicos e faixas etárias. As atividades foram gravadas na casa

17 A página Educação Física EAD se encontra disponível no endereço eletrônico:
<https://www.facebook.com/educacaofisicaead>
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do professor, de modo que o isolamento social parece ter convertido os
membros de sua família em participantes e coadjuvantes da sua prática laboral.
Diante do isolamento e do fechamento temporário das escolas os
profissionais da educação foram obrigados a reinventar-se. Precisaram migrar
do modo analógico de dar aulas para o modo digital e virtual. Aulas síncronas e
assíncronas se tornaram o novo normal e os professores precisaram se valer das
mais diversas formas virtuais para manter o processo educacional em
andamento mesmo que a distância.
Criar uma página no Facebook foi uma das soluções encontradas pelo
professor aqui analisado para ir de encontro ao seu público. As postagens
quase diárias alimentaram seu feed de modo a captar a atenção das crianças e
estimular o seu envolvimento nas mais diversas práticas propostas. Ao observar
as postagens da EFEAD levantou-se a seguinte questão: de que modo as
postagens de um professor com suas práticas reais constroem uma narrativa
digital em uma página de rede social?
Para alcançar tal intento esse testudo pretende descrever e analisar as
postagens da referida página por meio das publicações e das legendas que
compõem as publicações ao longo do período estabelecido. Todas as
postagens serão categorizadas interpretadas de modo a construir uma visão
geral de como esse professor construiu a sua narrativa digital.
Na página EFEAD a primeira postagem tem como data o dia 12 de
outubro de 2020 trazendo como legenda a seguinte afirmação: “chegamos com
a Nossa Página, no qual vamos mostrar diversas dicas e sugestões de atividades
para realizar em casa. Curta e fique por dentro das Novidades”, a página
permanece ativa e sendo atualizada regularmente. Além dessa publicação mais
textual duas outras postagens foram publicadas no mesmo dia sendo duas
publicações visuais sendo uma foto de perfil cujo protagonismo centra-se no
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Luquinha 10, uma criança e, no mesmo dia a imagem foi substituída pela logo
vermelha com o título EDUCAÇÃO FÍSICA EAD.
Embora a página EFEAD siga sendo alimentada pelo professor, para esse
trabalho serão utilizadas, como fontes de dados, as publicações postadas entre
12 de outubro de 2020 e 16 de agosto de 2021. Partindo do pressuposto que as
145 postagens coletadas no período preestabelecido parecem construir uma
narrativa digital da prática cotidiana do professor.
É importante destacar que as descrições, análises e ou interpretações não
se fixam ou se voltam para o professor em si, mas, sim para as postagens
publicadas nesta página. O foco é compreender o que revelam estas postagens
e se elas no seu conjunto constroem uma narrativa a partir do fazer cotidiano
do professor que diante da situação pandêmica saiu da vivência cotidiana
escolar para esta experiência digital.
Observar e analisar as redes sociais na contemporaneidade se faz muito
relevante diante do fato delas serem um dos espaços que mais são
frequentados pelas pessoas e onde a maioria da população mundial passa uma
boa parte de seu tempo ao longo do dia. Apesar de muitos torcerem o nariz
para as redes sociais, como um lócus de fontes de dados é inegável o seu
potencial.
Nesse sentido, Amante (2014, p. 30) corrobora com essa perspectiva ao
afirmar que: Compreender a vida social na contemporaneidade requer
considerar o estudo das redes sociais online já que estas alteraram
profundamente nos últimos anos a forma como milhões de pessoas se
comunicam e compartilham informação entre si.
As pesquisas educacionais não podem negar a importância das redes
sociais como uma plataforma que materializam discursos, modos de vida,
modos de aprender, de se relacionar e agora, também de trabalhar. Milhares de
professores utilizam as redes com finalidades das mais variadas. Esse trabalho
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espera contribuir para o avanço das pesquisas que se valerão das redes como
fontes de pesquisa, principalmente com o avanço da presença da internet nos
lares brasileiros como apontado por Lavado (2019).

Encaminhamento metodológico
Esta investigação parte do pressuposto que a rede social tem grande
potencial para servir como fonte de pesquisa e de que dados muito mais
amplos podem ser captados nesse espaço. As redes sociais já formam
analisadas e discutidas do ponto de vista científico como, por exemplo, no livro
de Recuero (2009).
Para a análise da rede social proposta, essa investigação se alicerça na
concepção de análise de conteúdo defendida por Minayo (1998) cuja
perspectiva se articula em três momentos ou fases distintas.
A primeira fase é chamada de exploratória. Aqui é a busca pelo problema
de pesquisa, a delimitação do tema a ser investigado. A segunda fase está
relacionada a coleta de dados diretamente, quais os procedimentos a serem
tomados e seguidos de modo a tentar responder ao problema proposto. E, a
última fase intitulada de análise de dados operacionaliza os dados coletados,
por meio de inferências e interpretações de todos os dados previamente
coletados (MINAYO, 1998).
Ao correlacionar as 03 fases distintas a essa investigação, optou-se por
investigar uma página de rede social pública e aberta de um professor de
Educação Física escolar, pela proximidade dos autores com a temática e pela
importância que as redes sociais exercem nas sociedades contemporâneas e
pelo número significativo de seguidores da página, 7,7 mil18.

18 Conforme indicado na página da Educação Física EAD no endereço eletrônico
<https://www.facebook.com/educacaofisicaead> acessado no dia 19 set 2021.
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Escolhida a página foram delimitados o intervalo de tempo que seriam
analisados, a saber, entre 13 de outubro de 2020 e 16 de agosto de 2021, na
sequência foram contabilizadas as postagens, categorizadas por ordem de
aparição na ordem da primeira publicação até a do dia 16 de agosto de 2021
assim como, fora estabelecida o problema norteador dessa investigação.
Identificadas e selecionadas as publicações foram lidas, analisadas e
interpretadas sem juízo de valor com vistas à uma leitura e interpretação crítica
e reflexiva de modo que o material coletado foi lido, organizado, interpretado,
selecionado e preparado com muita atenção e discussão e em pares.
Na sequência foram organizadas as publicações por uma espécie de
categorias, a partir das comparações e aproximações entre os temas e as
discussões. Finalmente as inferências ganham corpo e as interpretações a partir
dos dados coletados e analisados ganham forma e conteúdo. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa do tipo descritiva e interpretativa.

Descrição e interpretação da página educação física EAD

A página EDUCAÇÃO FÍSICA EAD (EFEAD) traz no texto de apresentação
como o seu objetivo principal tentar ajudar os profissionais da Educação Física
com as aulas a distância que no período pandêmico assolou o mundo nos
últimos dois anos. A COVID-19 obrigou aos profissionais da educação, uma vez
isolados e distanciados de todos, a desenvolverem suas atividades educacionais
a partir de suas casas.
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Fonte: EFEAD - www.facebook.com/educacaofisicaead

Assim, sala de estar, mesa de jantar, quartos, corredores, quintais se
viram transformados em sala de aula para o professor que precisava gravar e
compartilhar suas atividades com os estudantes por meio da rede mundial de
computadores. A página EFEAD materializa essa realidade ao publicar diversas
atividades nos variados espaços particulares do professor.
A imagem que segue, permite identificar a sala de estar da casa do
professor como um dos espaços mais recorrentes de gravação dos vídeos
postados na página. Por meio dessas postagens é também possível identificar
como o professor organizou e variou nas maneiras de gravar os vídeos como é
possível verificar por meio das imagens printadas a partir das publicações da
página EFEAD.

Fonte: EFEAD - www.facebook.com/educacaofisicaead
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Do ponto de vista da organização das publicações observou-se que os
vídeos postados foram organizados de cinco formas distintas, a saber; o
professor e o filho juntos; o filho sozinho; o professor sozinho; o professor, o
filho e outros membros da família (cachorro, filho e esposa) e, finalmente o
professor na escola.
Sobre os vídeos publicados na página listam 37 vídeos no total dos quais
03 vídeos trazem o pai/professor e filho/aluno interagindo e realizando as
atividades. Somam-se a esses outros 08 vídeos tendo o filho como protagonista
da atividade desempenhando o papel de aluno. Aparecem ainda, outros 19
vídeos do professor realizando atividades e dando dicas sobre como realizar as
práticas com ele no papel principal.
Vale destacar que desses 19 vídeos em 04 deles o professor utiliza uma
camiseta com o nome de uma escola, o que não facilita a identificação de qual
escola ele faz parte, se pública ou privada. Quanto ao público-alvo é possível
perceber que em várias postagens a página indica as séries iniciais como foco
principal.
Finalmente, no que tange aos vídeos a página conta com mais 07 vídeos
com teor humorístico, e com temáticas aleatórias. Neles, a Educação Física
aparece como subtema e relacionado a situações engraçadas do dia a dia das
aulas ou das implicações que as aulas remotas ocasionaram aos sujeitos/alunos.
Os 37 vídeos somam-se a 02 imagens de perfil, 12 textos verbais 75
imagens que variam entre memes, imagens engraçadas e motivacionais sobre a
Educação Física, 03 reportagens e 11 postagens que relacionam a Educação
Física a temas contemporâneos, 04 fotos pessoais do professor e de seu filho, e,
finalmente 01 charge compõem as 145 postagens da EFEAD no período
analisado.
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As postagens de textos verbais tentam estabelecer relações com os
acontecimentos que repercutiram na sociedade de modo geral, trazem o ponto
de vista de um professor que vive no tempo presente e que não escapa deste.
Por exemplo, na postagem do dia 30 de outubro de 2020 o autor publica o
seguinte texto “Antes de criticar um(a) Professor(a) em tempos de Pandemia,
algumas dicas” e segue uma lista de dicas que parece revelar um pouco do que
se discute dentro e fora das redes, ou seja, a forma como o professor constrói
sua aula, a maneira como ele divulga, o fato deles não estarem preparados para
esse desafio dos novos tempos.
As 75 imagens com temas variados publicados na EFEAD permitem aos
seguidores compreenderem que o professor é um sujeito político que
compreende sua realidade e a coloca em questão por meio de postagens
humorísticas que provocam reflexão e questionamentos, o professor se revela
preocupado com o futuro das aulas, com a importância da vacina, do encontro
presencial. Entre memes e charge, o professor se posiciona e não nega sua
indignação, se mostrando um professor engajado e crítico.
Ao mesmo tempo que as reportagens e postagens relacionadas ao
cotidiano transparecem um professor que lê, assiste televisão e estuda. Em
dezembro de 2020 ele recebe seu diploma de Especialização em Educação
Física Escolar e publica orgulhosamente, em janeiro de 2021 estabelece
comentários e memes relacionados à Educação Física a partir do programa
televisivo Big Brother Brasil.
As publicações da página EFEAD reforçam a importância dos eventos e
fatos esportivos que impactam no mundo de modo geral. Se no ano de 2020
uma publicação lamenta a perda de um dos mais reconhecidos jogadores de
futebol do século XX, o argentino Diego Armando Maradona no, excepcional,
ano olímpico de 2021 05 publicações enalteceram as conquistas e a trajetória
olímpica de atletas e times.
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As fotos pessoais revelam um pai orgulhoso e um professor que
reconhece a importância da educação infantil como base para o futuro de seu
filho, em outro momento a publicação traz pai e filho na volta pra casa depois
da vacina e a legenda reafirma a relevância da vacina e que todos os
professores sejam vacinados.
Nas publicações ficam claros os esforços do professor em se mostrar
relevante e criativo mesmo com as limitações de espaço e tempo. O espaço
doméstico convertido em sala de aula, a conversão de artefatos domésticos em
materiais didáticos, a participação multifuncional da esposa como câmera e
participante, do filho como aluno, do professor como um ator que quer
conquistar o público, o tempo da aula que se dilui em diversas postagens, a
utilização do celular pessoal como uma ferramenta de trabalho.
Todas as publicações quando analisadas em conjunto parecem construir
uma narrativa, do ponto de vista digital, sobre o fazer pedagógico de um
professor em tempo de pandemia. As postagens contribuem para uma visão
particular do que é ser professor nesses tempos e como ela impacta na vida
desse sujeito histórico, político e social.
Uma das publicações mais provocativas e comentadas foi postada no dia
20 de dezembro de 2020, ou seja, na reta final daquele ano que se mostrou
diferente de tudo o que se imaginava. Na publicação se lê: “Ser professor em
2020 foi...”.
A publicação chama os professores seguidores a darem as suas opiniões
sobre o primeiro ano que mudou tudo no modo de ser e de fazer professor. Os
28 comentários que aparecem na publicação se dividem entre: muito
estressante; adoecedor; uma loucura; de muitas tensões e, de muitos
aprendizados, mas, o adjetivo mais repetido nos comentários foi o de
desafiante. É bastante significativo perceber que uma das postagens mais
comentadas da página seja justamente essa que coloca em questão a
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experiência e a vivência dessa nova forma de trabalhar e de responder as
demandas da sociedade contemporânea. Professores e sociedade parecem
estar em lados opostos em muitos momentos, mas, os professores seguem
firmes no seu fazer diário mesmo com cenários nem sempre animadores.

Fonte: EFEAD - www.facebook.com/educacaofisicaead

As dificuldades enfrentadas pelos pais em suas casas com seus filhos e,
agora também alunos é o mesmo desafio que os professores enfrentam há anos
em sala de aula, ou seja, captar as atenções, conseguir que realizem suas
atividades, convencê-los da importância do que se está estudando e fazendo,
enfim mais uma vez as publicações se mostram pertinentes e relevantes para
entender como tudo impacta na vida dos professores.
Essa pequena interpretação espera contribuir para reforçar a relevância
de se considerar as redes sociais como mais um ponto de partida para a
compreensão dos fenômenos que assolam a vida cotidiana e urbana do século
XXI.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Novos modos de compreender o mundo requerem novas formas de
pensar e, olhar o mundo. Apreender o mundo pensado por indivíduos nas redes
sociais exigem um esforço de reinventar o modo de fazer epistemológico da
mesma forma que os professores também se refizeram.
As redes sociais se destacam no cenário mundial pelos impactos que
causam e implicam no meio social. Sobre a fundação e os desdobramentos do
surgimento do Facebook poder-se-ia acompanhar por meio do filme A Rede
Social (2010) que conta justamente a história real dessa rede. Por outro lado, o
documentário O Dilema das Redes (2020) conta os desdobramentos positivos e
negativos do domínio das redes sociais sobre o fazer diário dos indivíduos
contemporâneos.
Uma das alternativas para o enfrentamento do desafio que as redes
impõem é sempre caminhar pelas veredas e redes da educação, principalmente
por meio das práticas de letramento. Práticas significativas e constantes nas
aulas articuladas a realidade dos estudantes e aos temas que circundam as suas
realidades. Não ignorar as redes, mas, as utilizar como ferramenta educacional
para leituras e interpretações aprofundadas com vistas a conscientização e
desenvolvimento do uso consciente e reflexivo.
A página EFEAD de um professor de Educação Física escolar serviu como
base para análises e interpretações para tentar compreender de que modo o
professor construiu uma narrativa digital acerca do seu fazer real e cotidiano em
tempos pandêmicos.
Como argumenta Innerarity (2018, p. 8) hoje em dia, entender o que está
acontecendo

“é

uma

tarefa

mais

revolucionária

do

que

agitar-se

improdutivamente, equivocar-se nas críticas ou criar expectativas pouco
racionais” assim a partir das publicações na página EFEAD é possível
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compreender o que acontece e assim modificar o modo de fazer laboral de um
professor num novo tempo.
Por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva e exploratória
com bases nos estudos de Minayo (1998) foi possível seguindo seus critérios
categorizar

e

estabelecer

uma

análise

de

conteúdos

que

contribuiu

significativamente para a tentativa de entender como o professor construiu a
narrativa digital de sua prática do fazer professor.
A partir das experiências reais gravadas em sua casa e publicadas numa
página do Facebook ele demonstrou que ser um professor em tempos de
isolamento é articular teorias e práticas chamando a atenção dos alunos por
meio das redes sociais, criando um relacionamento que ultrapassa as quadras
de aula.
Ser um professor contemporâneo requer mobilizar vídeos, memes, textos
verbais e não verbais com o objetivo de engajar o aluno nas práticas
educacionais. A rede social serve como um meio de estabelecer tal vínculo com
os estudantes com uma linguagem mais simples e direta e com publicações que
revelam o seu lado mais real e conectado com a realidade. O real e o virtual se
mesclam em nome de uma boa prática educacional, mostrando um professor
que estuda, que tem uma família, que tem limitações e muita força de vontade
em realizar o seu trabalho num país onde a educação ainda não é prioridade.
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CAPÍTULO 7
NARRATIVAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES PARA
COMPREENDER COMO OS PROFESSORES DÃO SENTIDO AO SEU
TRABALHO E À PRÁTICA EDUCATIVA
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INTRODUÇÃO
Pensando na possibilidade de conhecer melhor o contexto social dos
docentes da Educação Básica de uma determinada escola de Curitiba - PR, este
artigo resulta da constituição de uma opção metodológica na condução de uma
pesquisa qualitativa desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação:
Teoria e Prática de Ensino, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Tem
como objetivo a reflexão que a narrativa promove a partir das histórias que
contribuíram para elucidar o contexto da prática educativa dos docentes da
Educação Básica.
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O interesse na investigação das experiências expressas nas histórias
vividas e contadas pelos docentes, principalmente, por essa estratégia
possibilitar “compreender o modo como os professores dão sentido ao seu
trabalho e ao desenvolvimento de suas práticas, bem como aos contextos em
que estão inseridos” (OLIVEIRA, 2015, p.12155).
Dessa forma, as narrativas, como procedimento metodológico,
permitem ao sujeito se perceberem ativos no processo de investigação, e não
somente como objeto a ser investigado. Coloca a experiências dos participantes
em evidência, como, também, oportuniza aos participantes, ao narrarem e
compartilharem as próprias histórias, uma reflexão sobre seus percursos, seus
conhecimentos e seus significados, os quais compõem suas memórias
individuais que ajudarão na construção do conhecimento coletivo.
Para Souza e Cabral (2015, p.151), as narrativas são fundamentais para
compreender a historicidade do sujeito, de sua reflexão no processo de voltar
para si como um “método valoriza o desenvolvimento profissional dos
professores como adulto, levando em conta o autoconhecimento, seus
diferentes saberes e suas experiências constituídas ao longo de uma vida”.
Nesse contexto, a narrativa, como opção metodológica de pesquisa,
retrata a importância da rememoração como forma de reconstrução de histórias
de vida, fundamental para que as palavras viabilizem as ações. Nessa
perspectiva, pode-se compreender certa ação do sujeito, a partir do que se
conhece sobre sua história, assim como destaca Souza e Cabral (2015, p. 153),
“o que eu sou hoje tem como marca os eventos do passado”. Por sua vez, ao
contar suas histórias, os sujeitos fazem conhecer sua prática, compreender o
que fazem e o que pensam sobre o que fazem. Aproximando à concepção
trazida por Souza e Cabral (2015), é um meio pelo qual é possível aprender a
partir da prática, repensando e alterando os pontos que incomodam num
processo de profundo conhecimento.
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Narrativas digitais como metodologia de pesquisa
Todos os dias, nas escolas, muitas coisas acontecem. As escolas são
lugares carregados de histórias criadas e recriadas, diariamente, na medida em
que seus autores professores e estudantes interagem, pensam, comunicam-se,
compartilham vivências e experiências. Contudo, as atividades escolares com as
diversidades, tempos, espaços e pessoas, recheadas por sentimentos,
expectativas, emoções, vozes, significados e valores, muitas vezes, são
desconhecidas e/ou silenciadas (SUÁREZ, 2007).
O

cenário

de

planejamentos,

projetos,

avaliações

e

reuniões

pedagógicas são de conhecimento de muitos. Porém, se fosse possível compilar
aspectos da carreira profissional dos professores, do cotidiano de sala de aula,
algumas evidências de sua prática educativa seriam resgatadas, pois, muitas
vezes, estão escondidas no cotidiano escolar, silenciadas por currículos
engessados no contexto de políticas públicas pensadas fora do contexto
escolar.
Ainda na ótica de Suárez, (2007) se os professores documentassem suas
práticas, perspectivas e dimensões pessoais, suas interpretações constituiriam
em materiais densos de significados por possuir o potencial de reconstrução da
memória pedagógica, ao exibir a experiência escolar das práticas de ensino.
Nesse contexto, a narrativa surge como uma estratégia para a
socialização das experiências no âmbito da docência. Segundo a concepção
trazida por Almeida e Valente (2014, p.1.170), “o termo ‘narrativa’ tem origem
no Latim, significando recontar que, por sua vez, é derivado do proto-indoeuropeu, gnõ, gnarus, que significa conhecer”. De tal forma, o ato de narrar a
experiência pessoal permite aos sujeitos resgatar memórias, refazer histórias,
reviver lembranças, trazendo à tona situações positivas e até aquelas negativas
que são possíveis de melhorias.
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Em outras palavras, Rodrigues, Almeida e Valente (2017, p.65)
esclarecem que “ao ordenar suas experiências de aprendizagem em um todo
significativo por meio da narrativa, o sujeito instaura um movimento de
conhecimento e autorreconhecimento.” No exercício de repensar o próprio
pensamento, coloca-se como parte ativa do processo de aprendizagem, ao se
conscientizar das experiências que teve e de seus avanços, atribui significados
às informações advindas dessas experiências num caráter mais autoral.
As narrativas tornaram-se, portanto, um instrumento de pesquisa
propício para a análise do comportamento cotidiano e das experiências vividas.
Nesse caso, a prática educativa é o ponto de partida, ao narrar o que fazem
com os estudantes, os professores são levados à reflexão/ investigação do
próprio trabalho num processo de autoformação, incitando uma nova forma de
pensar e aprender:
A narrativa contribui para o desenvolvimento profissional de
professores por meio da memória, da escrita, do afastamento da ação
docente, da reflexão, não mais na ação, mas sobre as ações. Esse
processo permite ao profissional um conhecimento de si, tendo em
vista a perspectiva de questionamento mais sistemática, de
compreensão de pontos que o incomodam e de aprofundamento do
conhecimento, num movimento contínuo que permitirá a melhoria de
sua atuação docente (SOUZA; CABRAL 2015, p.152).

A opção pelas narrativas digitais como uma perspectiva de reflexão
sobre a prática docente, fundamentam-se em Camas; Fofonca; Hardagh (2020,
p.126) quando afirmam que tal método de pesquisa “contribui para a tomada
reflexiva dos sujeitos que estão inseridos no contexto e na cultura escolar”,
sendo, portanto, as experiências as fontes originárias do docente narrador.
Ainda, segundo os autores (CAMAS; FOFONCA; HARGDAGH, 2020):
As narrativas usadas como método de pesquisa na área da educação
tem sido um caminho de via dupla, pois além de nos oferecer um
diverso material para análise, tornou-se também um instrumento de
reflexão individual e coletiva dos professores em seu processo de
TRANS+FORMAÇÃO da práxis como exigência da cultura digital e de
valorização das experiências passadas, habitus, para novas percepções
e ações (CAMAS; FOFONCA; HARGDAGH 2020, p. 127).
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Assim sendo, compreendem-se as narrativas como, momentos
reflexivos, em que os educadores têm a oportunidade de olhar sua práxis e,
distanciando-se dela, tomar consciência de suas ações e aprender com os erros
e acertos permitindo assim sua transformação. Essa tomada de consciência da
prática pedagógica valoriza as trajetórias além de transforma-se em momentos
formativos.
Nessa perspectiva, para a produção das narrativas, os dispositivos
digitais auxiliam essa construção por oferecer recursos de softwares em
diferentes formatos como editores de textos, com escrita combinada com
mídias de imagens. Também com gravações de áudios com efeitos, editores de
vídeos e inúmeros recursos on-line da web.
Na ótica de Cruz (2016), fundamentado em Almeida e Valente (2014), as
narrativas que antes eram orais ou escritas mais, recentemente, integradas a
várias mídias, passaram a ter um novo formato: digital, multimídia e on-line.
Podendo ser usadas como estratégias pedagógicas.
Contando que, por existir muitas formas de se expressar, os docentes
que participaram da pesquisa puderam registrar suas histórias de vida por
meios de múltiplos meios: narrativas orais, escritas, por imagem ou utilizando
todos esses meios juntos.
Produzir uma narrativa, por meio da tecnologia digital, não se objetiva
no domínio do uso das mesmas, mas, expressar e organizar a forma de pensar,
relatando as experiências, ainda, é o alvo da atenção. Independente de qual
tecnologia, o foco esteve nas histórias narradas.

Narrativas digitais e a prática educativa
As narrativas digitais se tornaram relevantes no contexto da educação
Básica por ser o ambiente em que concebem os docentes referentes à pesquisa,
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e por caracterizar-se como uma possibilidade de compor identidade às ações. A
partir das narrativas, os docentes são levados a (re)pensar sua prática educativa
e a refletir sobre seus conhecimentos e ações caminhando para novos
horizontes e novas perspectivas. Nesse contexto, uma percepção das cartas
narrativas foi estabelecida tendo como ponto central as inúmeras experiências
que acontece no cotidiano da docência em suas práticas de ensino.
Ao

falarem de si

mesmos,

suas práticas,

comportamentos e

experiências, os docentes revelam conseguir ouvir o que dizem e se colocam a
pensar sobre o que fazem. Ainda, divulgam suas ações de sucesso, denunciam
algumas limitações e dificuldades que encontraram no percurso, estratégias que
desenvolveram para obter certa aprendizagem como também, manifestam suas
metas, desejos e realizações.
Narrando suas práticas educativas, os docentes demonstram a
preocupação em ir além do uso de materiais didáticos, pré-selecionados, na
tentativa de dar, cada vez mais, sentido aos processos de ensino e de
aprendizagem, reconhecendo estarem num eterno processo de aprendizagem.
Além disso, demonstram compreender as necessidades de seus estudantes,
conhecendo interesses e compartilhando informações, entendendo que o
conhecimento não é de posse exclusiva do professor.
Com base nos relatos, pode-se perceber a uma aproximação com a
Pedagogia freireana a acerca do aprender, permanentemente, a partir da análise
crítica da prática, entendendo que há sempre algo diferente a se fazer no
cotidiano educativo, e o ato de se preparar para ensinar refaz saberes e faz
aprender.

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que
o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a
repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura
envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e
veredas que ela os faz percorrer (FREIRE 1997, p.19).
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Nesse viés, Freire (1997, p.75) deixa claro que refletir sobre a prática
tende a aumentar a descoberta de erros e equívocos, mas também amplia os
horizontes do conhecimento, pois, “pensar a prática ensina a pensar melhor da
mesma forma como ensina a praticar melhor”. O pensamento freireano leva a
considerar que a capacidade de refletir associada à ação implica no
compromisso à transformação. Tal afirmação mostra que a reflexão apresenta
importância primordial na ação docente. Nesse sentido, o compromisso só é
válido quando o profissional vai ampliando seu conhecimento sobre suas ações,
substituindo por uma visão crítica a visão ingênua da realidade (FREIRE, 1983).
Todavia, um docente, que deseja transformar a prática, precisa
comprometer-se com ela. Para tanto, fazer das experiências oportunidades para
intensificar a reflexão e desenvolver uma prática educativa inovadora diferente
da velha prática de ensino. Narrar uma experiência intensifica a reflexão da ação
docente e contribuir para a construção do conhecimento, para a superação da
reprodução de materiais didáticos pré-selecionados, criando a eles um contexto,
indo além da questão do que ensinar e ampliando para o sentido sobre por que
ensinar, dando, cada vez mais, sentido à aprendizagem.
Através dessa forma de entender que o conhecimento não é de posse
exclusiva do professor, entende-se o estabelecimento do diálogo (FREIRE, 1986):

No caso da educação, o conhecimento do objeto a ser conhecido não
é de posse exclusiva do professor, que concede o conhecimento aos
alunos num gesto benevolente. Em vez dessa afetuosa dádiva de
informação aos estudantes, o objeto a ser conhecido medeia os dois
sujeitos cognitivos. Em outras palavras, o objeto a ser conhecido é
colocado na mesa entre os dois sujeitos do conhecimento. Eles se
encontram em torno dele e através dele para fazer uma investigação
conjunta (FREIRE 1986, p.65).
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Ao decorrer das análises das narrativas, é possível entender como os
saberes docentes, a respeito de cada fato contado, são constituídos na reflexão
sobre a prática, nas ações sobre as ações.
Portanto, as ações docentes, evidenciadas através das narrativas,
acrescem na Pedagogia Freireana na medida em que se abre para a
reaprendizagem, quando reaprende sobre o objeto a ser estudado, aprendendo
a redescobrir o que realmente importa para aquele momento, para cada
estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os acessos às narrativas digitais contribuíram para compreender o
pensamento das docentes e elucidar o contexto de suas práticas que veiculam
um conjunto de sabres e conhecimentos advindos de suas reflexões da prática e
também de todas as vivências que essas profissionais da educação são
submetidas na ambiência da sala de aula.
Tal método de pesquisa incita uma nova forma sobre o aprender dos
docentes, valorizando seus diferentes saberes e experiências. Diante do objetivo
de potencializar a capacidade reflexiva a partir das narrativas, considera-se as
narrativas como oportunidade para a tomada de consciência, para aprender
com possíveis erros passiveis a acertos que oportunizam a transformação.
A narrativa como método, eleita na pesquisa em tela, como opção para
os docentes socializarem e divulgar fatos acontecidos no cotidiano escolar,
concedendo a eles a condição de autores dos conhecimentos produzidos.
Estudos como os de Creswell (2014) indicam que as narrativas dizem
respeito ao fenômeno a ser estudado que começa com as experiências contidas
nas histórias vividas e contadas pelos indivíduos em textos falados ou escritos.
Quem opta pelas narrativas, em seu trabalho de pesquisa, precisa estar

NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

96

preocupado em entender como as pessoas se comportam da forma que se
comportam.
Nesse sentido, a narrativa conduziu um pensar educação, uma vez que
possibilitou aos docentes a percepção das competências necessárias para o
preparo das aulas, como também de alguns desafios e dificuldades enfrentadas
no desenvolvimento das atividades educativas.
Entende-se, então, que os docentes ao narrarem suas histórias atribuem
sentido ao que lhes acontecem, ao que lhes transformam, aos que lhes desperta
desejo de ser melhor. A leitura e análise das narrativas on-line dos docentes
revelaram a disposição pela busca contínua por aprender com a prática, consigo
mesmo e com os estudantes, numa ação pedagógica que permite aprender ao
mesmo tempo em que se ensina
Certamente, a narrativa promove a reflexão. Através de uma narrativa, o
professor olha para si, percebe-se como protagonista de sua trajetória, colocase a pensar sobre a própria prática educativa, ganha voz num modo peculiar de
comunicar o que fazem no cotidiano.
Compreende-se, então, que as narrativas são fundamentais para o
desenvolvimento profissional dos docentes, pois o processo reflexivo possibilita
a busca pela (re)significação de suas práticas educativas numa perspectiva de
melhor desenvolvimento pessoal e profissional.
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CAPÍTULO 8
PESQUISA-AÇÃO NO ENSINO SUPERIOR:
TERRITÓRIO DE ESCUTA DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Rosí Teresinha Munaretti de Camargo 22
INTRODUÇÃO

O presente capítulo traz a narrativa docente no papel discente tendo na
inversão de papéis a imersão no mundo do estudante na modalidade de
Educação a Distância (EAD). A pesquisa tem abordagem qualitativa, utilizando a
pesquisa-ação e o método de pesquisa narrativa. Na pesquisa-ação23, utiliza-se
como parâmetro o Referencial de Qualidade para a Educação Superior a
Distância (RQM24). Como objeto de pesquisa, cursamos uma graduação, tendo
como objetivo geral buscar subsídios para provocar melhorias na práxis em
EAD. A mola propulsora para a imersão na pesquisa de campo, inicialmente
surgiu pela inquietude pessoal frente às colocações (tutor/estudante) e pelos
conflitos e questionamentos que surgiram no decorrer das atividades de

22Mestre em Educação e Novas Tecnologias pelo Centro Universitário UNINTER; Graduada em
Letras-Português-Espanhol pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras e
Processos Gerenciais pelo Centro Universitário UNINTER; Pós-Graduada em: Psicomotricidade
Relacional, Faculdades de Artes do Paraná; Tutoria em EAD e Formação de
Professores/Orientadores Acadêmicos, Centro Universitário UNINTER; MBA em Gestão de
Pessoas, IBPEX. E-mail: rosi.munaretti@gmail.com
23“Portanto, se considerarmos a proposta inicial ao falarmos de pesquisa-ação, estaríamos
pressupondo uma pesquisa de transformação, participativa, caminhando para processos
formativos”. (FRANCO, 2005, p.487).
24(RQM), que apesar de não ter força de lei, é um referencial norteador que subsidia atos legais
do poder público que regem processos específicos como regulação, supervisão e avaliação da
(EAD).
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coordenadora regional, no período de cumprimento do Termo de Saneamento
de Deficiências (TSD) 25, frente aos relatos dos membros dos polos.
Na mesma proporção de importância utiliza-se pesquisa narrativa, no
viés da autonarrativa, observando e reportando a questão da escuta
docente/discente, numa perspectiva do diálogo educacional fundamental no
processo de aprendizagem em EAD.

Contextualização
A pesquisa-ação foi realizada em uma instituição particular com sede na
região sul, atendendo todo território nacional. Opta-se para o estudo, cursar a
graduação no modelo hibrido26. Considerando que haveria situações a serem
realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e, presencialmente no
(PAP), possibilitando interagir como o ambiente acadêmico, colegas, tutores,
administrativos. O curso é modular, composto por quatro disciplinas,
desenvolvido em duas fases, duas a duas. As atividades ocorrem em duas
etapas: no PAP para assistir as aulas ao vivo, quintas-feiras e provas ao término
de cada duo de disciplinas.
Na segunda etapa os estudantes encontram no (AVA) às aulas gravadas e
materiais para aprofundamento do módulo em andamento. Nestes Roteiros,
também são disponibilizadas avaliações com o conteúdo estudado na semana,
através dos quais, consegue estudar e fazer a autoanálise do seu aprendizado.
As provas realizadas no PAP ocorrem em duas etapas, correspondendo a
quatro provas, sendo duas ao término de cada etapa. As provas são

25 Documento emitido pela Secretaria de Regulação e Supervisão a Distância na qual estão
descritas as obrigações da instituição no que se refere às providências a serem adotadas para
qualificar a oferta de cursos na modalidade à distância com fundamento no artigo 48 do
Decreto nº 5.773/2006.
26Art. 1º: “As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e
curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do
currículo que utilizem modalidade Semipresencial”. (LDB art. 81 da Lei 9394/96, art. 1º do
Decreto nº 2494/98, portaria nº 4059/2004).
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supervisionadas, tem duração sessenta minutos. São acessadas por meio de
senha pessoal, não sendo permitido abrir e fechar a prova, após abrir deverá
responder as dez questões que compõe a prova, as quais são selecionadas
randomicamente27. Destaca-se que a instituição oferta aos estudantes livros
impressos para todas as disciplinas ofertas, como material de apoio.

Fio condutor da Pesquisa-Ação
Utiliza-se com fio condutor para a pesquisa-ação o RQM, que visa coibir
tanto a precarização da educação superior, quanto à oferta indiscriminada sem
garantias das condições básicas para o desenvolvimento de cursos com
qualidade. Portanto, as orientações contidas neste documento devem ter
função indutora na concepção teórico/metodológica e na organização de
sistemas de EAD.
O Decreto que regulamenta a EAD no Brasil28 conceitua-a como
modalidade

educacional

mediada

pelas

tecnologias

da

informação

e

comunicação (TIC) em que, destaca-se a importância do profissional da
educação que passa a exercer sua profissão utilizando tecnologias digitais.
Destaca-se o uso das tecnologias como elementos que propiciaram a
democratização e expansão da EAD, meios pelos quais estudantes e
professores29 passam a ser intermediados por meios digitais, que para alcançar
os objetivos deve estar apoiada numa filosofia de aprendizagem onde a

27 Perguntas aleatórias selecionadas automaticamente no banco de questões, categorias préindicadas, cada vez que um questionário é respondido.
28Decreto nº. 5.622 de dezembro de 2005 em seu Artigo 1º define EAD como a modalidade
educacional, onde a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem
ocorre “Com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes
e professores desenvolvendo atividades educativos em lugares ou tempos diversos. (BRASIL,
2005, p.1).
29 “O professor deve exercer o” papel de animador da inteligência coletiva, sua atividade será
centralizada na gestão e acompanhamento das aprendizagens, com a função de gerar “o
incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada
dos percursos de aprendizagem” (LÉVY, 1999, p.171).
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interação seja fator primordial de efetivas trocas entre os integrantes. Portanto,
os princípios fundamentais30 que regem a EAD em relação à interatividade
visam aproximar os professores e estudantes no processo de aprendizagem.
Ainda, na utilização das TIC as atividades devem vir providas de planejamento
pedagógico “Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e
da própria tecnologia para garantir que o seu uso, realmente, faça diferença”
(KENSKI, 2008, p.46).
O RQM direciona para a necessidade de que as instituições invistam na
formação de quadro de profissionais para atender a demanda dos cursos. Essa
equipe multidisciplinar deve atender o planejamento, a implementação e a
gestão do curso, e são classificadas nas categorias de docência, tutores, e
pessoal técnico-administrativo.
Na EAD a mediação pedagógica requer habilidades e competências
docentes para fazer a transição do conteúdo utilizando as tecnologias digitais,
desenvolvendo atividades que envolvam e direcione o estudante durante o
processo de aprendizagem. Neste contexto, a mediação pedagógica permite
que o estudante construa novos conceitos, que esteja em evidência diante do
processo de ensino a partir da “postura do professor, na forma de tratar um
conteúdo, no modo de estabelecer relacionamento entre os alunos, e destes
com seu contexto maior” (MASETTO, 2011, p. 146).
No contexto da docência prestando atendimento ao estudante
(presencial/on-line) a tutoria exerce papel fundamental, a partir da sua função
básica de responder questões relativas ao conteúdo, bem como, de ser o elo
entre a instituição-estudante-aprendizagem. Cabe ainda ao tutor promover
espaços de construção coletiva de conhecimento, seleção de materiais de apoio,
sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas
30 [...]. tendo o estudante como centro do processo educacional, um dos pilares para garantir a
qualidade de um curso a distância é a interatividade entre professores, tutores e estudantes”
(BRASIL,2005, p.10).
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atribuições participarem dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem,
junto com os docentes. Desta forma, compreende o tutor como o profissional,
sujeito participante ativo na prática pedagógica e [...]. suas atividades
desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contribuir para o
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico” (BRASIL, 2005, p.21).

Indica ainda como condição básica para o exercício de tutor o
domínio do conteúdo, destacando algumas competências
esperadas no desempenho da função”. “Esta condição fundamental
deve estar aliada à necessidade de dinamismo, visão crítica e
global, capacidade para estimular a busca de conhecimento e
habilidade com as novas tecnologias de comunicação e informação
(BRASIL, 2005, p.22).

O corpo técnico tem a função de apoiar o trabalho para a realização dos
cursos, sendo participantes ativos os integrantes do técnico-administrativo. “As
atividades desempenhadas por esses profissionais envolvem duas dimensões
principais: a administrativa e a tecnológica” (BRASIL, 2005, p.23).
A dimensão administrativa engloba funcionários que atuam na secretaria
acadêmica, no suporte aos estudantes, distribuição do material didático, uso
dos laboratórios, bibliotecas, entre outros.

Autonarrativa discente: além dos resultados práticos
A pesquisa narrativa pode ser utilizada com propósitos científicos de
investigação (GOMES, 2003), já que possui sua concepção ao reforçar que:

Denominamos de exposição de situações, por um ou mais sujeitos, num
dado contexto, que se sistematiza em tempo e espaço com a
significação que se constrói e se reconstrói a partir, inicialmente, das
dimensões cognitivas, emocionais, moral e ética moldadas nas
concepções da estrutura científica, de acordo com os princípios de
validade e fiabilidade vigentes na realidade científica (CAMAS;
FOFONCA; HARDAGH, 2020, p. 124).
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Portanto, a exposição dos acontecimentos tem um viés de análise a partir
de certo contexto a ser analisado, trazendo na subjetividade da experiência o
tratamento do rigor científico. Contudo, a narrativa proporciona dar sentido e
significado a própria experiência, assim, como se fosse uma metáfora da própria
vivência. “Como uma metáfora da experiência pessoal, a narrativa possibilita
apresentar os acontecimentos com o olhar do narrador, que vê o ocorrido com
uma visão abrangente do passado”. (GOMES, 2003, p. 1.).
Enquanto que para Creswell (2014), a pesquisa narrativa pode ser
realizada de várias formas e pode ser adotada uma variedade de práticas
analíticas, como método começa a partir das experiências expressas, histórias
vividas e contadas onde os autores fornecem formas de análise e entendimento
das histórias contadas. Enquanto, os procedimentos neste tipo de pesquisa
“consistem em focar no estudo de um ou mais indivíduos, reunir dados por
meio de histórias, relatar cronologicamente o significado dessas experiências
(ou usar estágios do curso da vida)” (CRESWELL, 2014, p.68).
Por conseguinte, de acordo com Camas, Fofonca e Hardagh (2020), a
pesquisa narrativa adquire a potencialidade de visitar e revisitar a prática
pedagógica, no entender das significações dessa prática. Portanto, a partir desta
concepção revisitarei minha prática pedagógica e acadêmica como forma de
entender a mobilização antes e no decorrer da graduação, apresentando o
resultado da pesquisa-ação no âmbito da pesquisa narrativa, autonarrativa no
que concerne à escuta docente, ou a falta dela, no decorrer da trajetória.
O processo de escuta foi à mola propulsora para a transição de posição
docente/discente. Escuta proporcionada por estar aberta a ouvir as pessoas que
mantinham os polos em funcionamento, desde o porteiro até o gestor. Cada
um relatando suas demandas. Na minha perspectiva como educadora, entendi
que independente da realidade de cada polo com suas caraterísticas adaptadas
para suprir as exigências do Ministério da Educação (MEC) e da sociedade local,
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havia uma dicotomia entre a proposta para atendimento ao estudante pela
tutoria, e os relatos obtidos por parte destes. Relatos obtidos de forma
espontânea utilizando da estratégia de aproximação em cada cidade visitada,
sem me identificar inicialmente como representante da instituição, mas como
pretensa estudante. Essa abordagem proporcionava expressão mais verdadeira
desprovida de intencionalidade, pois reportavam o sentimento sem censura.
Como resultado, abriu janelas para repensar a prática tutorial. Instaurada uma
inquietude latente, pessoal e profissional, resultando na tomada de decisão para
ocupar o “lugar do outro”, sair dos bastidores/teoria e ser estudante da
modalidade na prática. Numa relação estabelecida visando maior aproximação
com a realidade acadêmica, selecionamos polo distante, sem interferências
pessoais, e cursar uma graduação sem domínio na área de conhecimento.
No decorrer do curso aprendemos a estudar utilizando os recursos
disponíveis e a princípio não houve maiores dificuldades nas realizações das
atividades, interação no polo, uso da infraestrutura, enfim, dentro da análise
proposta inicialmente na pesquisa-ação o polo atendia as exigências previstas
no RQM, estando além, em consonância com a legislação vigente.
Houve mudanças importantes no processo de aprendizagem, no módulo
composto pelas disciplinas de Estatística aplicada, Técnicas e Ferramentas de
Qualidade, Gestão Estratégica e Planejamento e Matemática Financeira
Aplicada, onde surgiu a maior dificuldade para a estudante-pesquisadora,
diante de disciplinas tão distantes de seu domínio e que demandaram por real
suporte de tutoria. Neste momento, a tutoria passa a exercer o papel de elo de
sustentação para o aprendizado. Selecionei um momento marcante na trajetória
considerando que por não conseguir resolver sozinha, apesar de inúmeras
tentativas, tentei sanar a dúvida com apoio da tutoria. Reporto a tentativa de
diálogo na busca por suporte tutorial:
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- Eu: você pode me ajudar na resolução do problema da página tal do livro
tal, referente à resposta que por mais que tente resolver não chego à resposta do
livro?
-Tutora on-line: Você deve tentar resolver as questões, não posso te dar a
resposta. Leia o material disponível e tente novamente.
-Tutor presencial: essa questão não cairá em prova, mas, reveja no livro a
questão, não estou com ele aqui, você deve ter trocado o sinal ou algo assim.

Certamente não ouve a “escuta” por parte de nenhum dos dois,
considerando que na pergunta já estava inserida a resposta, indicada pela
tutora/on-line, “por mais que eu tente resolver, não chego à resposta do livro”,
ou seja, não pedia a resposta da questão, mas entender porque nas minhas
tentativas não coincidiam com o gabarito. Faltou espaço para o diálogo.
O tutor presencial ouviu, mas, não escutou minha indagação. Era
evidente que não era por “cair na prova” que buscava resposta, mas por
entender o princípio que me levava a errar a resposta.
Deparei-me com a total falta de escuta. Silêncio total. Não houve eco
para o meu pedido de ajuda em momento algum, nem sequer para questionar
porque buscava resposta para uma questão do livro-material de apoio.
Ressalta-se aqui um lapso profundo na relação com a tutoria. O
afastamento foi inevitável. Moore (2005) traz a distância transacional,
descrevendo em EAD como o espaço que vai muito além da distância física e
temporal dos indivíduos em processo de aprendizagem, envolvendo as relações
estabelecidas a partir da estrutura do curso, da interação entre os estudantes e
professores, e do grau de autonomia do estudante. Desta forma, indica o que
pode ocorrer no espaço de aprendizagem, culminando com o relato. “Com a
separação surge um espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, um
espaço de potenciais mal-entendidos entre as intervenções do instrutor e as do
aluno. Este espaço psicológico e comunicacional é a distância transacional”.
(MOORE, 2005, p. 2).
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Além da distância transacional que gerou afastamento da tutoria, ainda,
analisando a situação não houve diálogo ou tentativa de interação.
Para Moore (2005, p.3) há diferença em diálogo e interação, o diálogo
pressupõe que haja interações positivas que outros podem não ter, de forma
que, “Um diálogo é intencional, construtivo e valorizado por cada parte”.
Envolve ser um ouvinte respeitoso e ativo, onde cada indivíduo colabora e
adiciona algo à contribuição de outra parte ou partes.
No contexto educacional esse diálogo deve ser direcionado para o
aperfeiçoamento da compreensão do estudante. Nesta perspectiva a situação
relatada poderia ter sido evitada a partir da escuta respeitosa e ativa, pois, se
houvesse esse posicionamento teriam percebido que eu não conseguia chegar
ao resultado apontado no gabarito do livro, porque havia erro de impressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacam-se os resultados obtidos a partir da pesquisa-ação e da
pesquisa narrativa. No campo pessoal a conclusão da graduação em Processos
Gerenciais, agregando ao Currículo Lattes. Na questão de aprendizado
individual, perfeito na medida em que, enfrentei situações desafiadoras,
inseguranças e medos, vencidos a partir da minha autonomia na busca pelo
aprendizado.
Em relação à pesquisa em paralelo com o documento elaborado para
nortear a implantação, regulamentação, gestão da EAD, a instituição31 superou
as expectativas, indo além, ofertando curso bem estruturado, com materiais de
qualidade, impressos e on-line, trilhas bem elaboradas, disciplinas ministradas
por doutores na área, a infraestrutura do PAP, superando as expectativas.
No campo profissional a partir da inversão de papeis desde a mola
propulsora gerada a partir da minha predisposição, para ouvir desde o porteiro

31 A graduação ocorreu após o cumprimento e ajustes do TDS.
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até o gestor, buscando entender através desta escuta as demandas implícitas,
além do discurso. Portanto, melhorar a práxis como coordenadora regional,
criando espaço dentro do trabalho para entender onde havia necessidade de
revisão e melhorias nos processos internos, geradores de problemas na relação
com a tutoria, base do atendimento pedagógico.
Neste aspecto que a pesquisa narrativa possibilitou analisar as demandas
a partir da escuta que tive desde o começo com todos os envolvidos no
processo, bem como, no decorrer do curso, quando das dificuldades
apresentada e analisada na perspectiva da importância do diálogo no campo da
EAD, na medida em que, a tutoria é ponto referencial para o estudante.
Em relação aos tutores são dois fatores a serem repensados: são
profissionais contratados para atuar na sua área de formação, sabem e atuam
na área? Outro aspecto está na formação profissional voltada para as
habilidades e competências para atuar na EAD, entendendo o processo de
aprendizado mediado pelas tecnologias e a importância do trabalho exercido
na relação da tutoria com o estudante, frente à mediação pedagógica.
Ressalta-se a necessidade da formação profissional do tutor de forma
contínua, agregando aos profissionais conhecimentos que possam ajudá-los
nesta construção do trabalho de mediador pedagógico, visto que, apesar da
franca expansão da educação à distância, não há muitos estudos sobre a prática
pedagógica do tutor. Abrindo espaço para a construção deste trabalho de tutor
como aquele que media a construção do conhecimento, tornando-se
fundamental, investimentos em todos os sentidos, formação, reconhecimento
da profissão, condições de trabalho, de forma a suprir as demandas para que a
educação a distância tenha mais qualidade.
E, para finalizar sugere-se aos futuros pesquisadores em educação que
optarem pela pesquisa-ação que trabalhem por etapas e busquem fazer o
monitoramento as mudanças em concomitância e colaboração dos envolvidos
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no processo. Além, de utilizar a pesquisa narrativa32 ampliando as possibilidades
de escuta, reflexão, busca por melhorias nos processos educacionais.
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CAPÍTULO 9
NOTAS SOBRE A PEDAGOGIA DA ESCUTA ATIVA COMO UMA PRÁTICA
EDUCATIVA DIALÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR

Débora de Lima Marreira33
Eduardo Fofonca34
Cláudia Coelho Hardagh35
Gabriel César Dias Lopes36

INTRODUÇÃO
“Nunca se sabe, aonde uma conversa pode levar... uma
conversa não é algo que se faça, mas algo no que se entra... e,
ao entrar nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto... e essa
e a maravilha da conversa... que, nela, pode-se chegar a dizer o
que não queria dizer, o que não sabia dizer, o que não podia
dizer... E mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato
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de que ao final se chegue ou não a um acordo... pelo contrário,
uma conversa está cheia de diferenças e a arte da conversa
consiste em sustentar a tensão entre as diferenças... mantendoas e não as dissolvendo... e mantendo também dúvidas, as
perplexidades, as interrogações... e isso e que a faz
interessante... (LARROSA, 2003, p. 63).

O presente capítulo pretende partilhar experiências que envolvem a
prática da escuta ativa no ambiente escolar e, mais especificamente, na
coordenação pedagógica e formação docente. Investigar como a escuta ativa
presente nas narrativas pode prevenir ou minimizar os conflitos é um dos
aspectos positivos desta pesquisa. Abordará ainda a influência das práticas
dialógicas no ambiente escolar por meio de ação educativa e da humanização
da convivência. Para isso, vale ressaltar que as experiências pessoais e
profissionais vividas pela pesquisadora como coordenadora pedagógica de uma
escola pública municipal, instigaram a busca por novos olhares para as práticas
comunicativas na escola.
Tendo o relato uma abordagem bibliográfica e narrativa autobiográfica
que viabiliza a análise da problemática da comunicação no ambiente escolar, o
questionamento levantado por esta pesquisa é “Como incentivar a escuta ativa
e qualificada no cotidiano escolar”?
A escola necessita preparar-se para o enfrentamento das diferenças, da
heterogeneidade e dos desafios próprios do relacionamento humano, que
muitas vezes podem gerar desarmonia e violência de diferente natureza. Para
dirimir os conflitos que surgem na convivência diária são necessárias estratégias
e instrumentos de comunicação, cooperação e diálogo.
A Pedagogia da Escuta é considerada uma abordagem, pois se fosse um
método teria etapas previamente definidas que inibiriam o princípio básico que
é respeitar a maneira de cada um aprender. Segundo Edwards e Forman (1999),
nesta

abordagem

o

aprendizado
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colaboração. Os questionamentos, a curiosidade e as inquietações são
essenciais, por exemplo, na escolha dos temas dos projetos.
A experiência autobiográfica narrada, elucida como a pedagogia da
escuta sinaliza um caminho robusto para uma situação complexa que é o
estabelecimento de um território conversacional37 tranquilo e seguro no
ambiente escolar.
O diálogo e a escuta nas escolas promovem o desenvolvimento de uma
postura pautada em procedimentos e práticas pacíficas e construtivas e,
geralmente, focam fortalecimento do vínculo ou na restauração e reparação
pela reconexão e reconstrução das relações. Quando se fala em diálogo e
relações, há de se considerar que “por trás do ato de escuta existe normalmente
uma curiosidade, um desejo, uma dúvida, um interesse; há sempre alguma
emoção” (RINALDI, 2012, p. 124).
Na visão de Rinaldi (2012), a definição da identidade profissional do
professor, então, não é vista em termos abstratos, mas em contextos, em
relação aos colegas, aos pais e, acima de tudo, às crianças, mas também em
relação à sua própria identidade e à sua formação pessoal e educacional, além
da sua experiência. Portanto, promover a escuta ativa e o diálogo na escola
perpassa os desafios da construção de identidade da escola e sua comunidade.

O exercício da escuta ativa
As práticas pautadas no diálogo, em um exercício de escuta ativa,
acolhedora, implicam no estabelecimento de ações concretas que permitam a
participação do outro no processo educativo com a real garantia de vez e voz,
eliminando a presunção de que o professor é o único detentor de saberes e
37 Utilizou-se o termo “território conversacional” para referir-se ao espaço de múltiplas relações
de diálogo em um determinado contexto social e histórico. Entendemos que a criação de
termos e conceitos, como o termo “território conversacional” é uma forma de transformar o
mundo, pois, de acordo com Gallo, o conceito é uma intervenção no mundo e pode conservá-lo
ou transformá-lo (GALLO, 2003, p. 35).
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verdades. De acordo com Freire “o diálogo só existe quando aceitamos que o
outro é diferente e pode nos dizer algo que não conhecemos” (FREIRE;
FAUNDEZ, 1985, p.36).
Pautar a relação no ambiente escolar na dimensão do diálogo, da escuta e da
fala, pressupõe o desafio de romper com uma estrutura silenciosa de
autoridade ainda presente nas escolas e na sociedade, em geral.

Quem apenas fala e jamais ouve; quem 'imobiliza' o conhecimento e o
transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou
universitárias; quem ouve o eco, apenas, de suas próprias palavras,
numa espécie de narcisismo oral; quem considera petulância da classe
trabalhadora reivindicar seus direitos; quem pensa, por outro lado,
que a classe trabalhadora é demasiado inculta e incapaz,
necessitando, por isso, de ser libertada de cima para baixo, não tem
realmente nada que ver com libertação nem democracia (FREIRE;
FAUNDEZ, 1985, p. 30).

O momento em que a voz do professor, a voz do gestor, deixam de ecoar
e a voz de alunos e pais passam a ser ouvidas representa o sonho democrático
de uma prática educacional dialógica e acolhedora das diferenças e dos
diferentes. Somos diferentes e talvez, olhar para a diferença seja um princípio
pouco discutido e que deve ser redimensionado nas reflexões acerca do papel
da escola.
Este olhar para a diferença é uma potente forma de inclusão e
humanização que pode gerar uma comunicação mais efetiva e acolhedora. Para
Freire, o mundo humano é de comunicação “comunicar é comunicar-se em
torno do significado significante e a comunicação é diálogo” (FREIRE, 1980, p.
67).
Se comunicar é dialogar, contribuir com a melhoria do diálogo na escola
pode representar um avanço imenso na comunicação interpessoal. Entender e
aceitar que nos comunicamos de diferentes maneiras e que temos
posicionamentos, pensamentos e posturas diferentes não deve impor restrições
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à convivência e ao diálogo. Compreender que todos em sua singularidade
contribuem para a pluralidade, pode representar uma constatação libertadora à
medida que não é necessário impor seu ponto de vista, e sim, acolher os
diferentes pontos de vista e permitir que perguntas brotem e sejam
verbalizadas para que as diferentes possibilidades surjam em nosso cotidiano
escolar e social.
O falar com o outro e escutar o outro, na prática pedagógica, adquire uma
dimensão intercultural crítica ao configurar-se como ato de respeito ao saber e
à cultura do outro, à verdade e à experiência do outro. E como colocar em
prática esta abordagem acolhedora e integradora?

A busca por uma estratégia não-punitiva provocou a procura por
práticas humanizadas e a justiça restaurativa nas escolas têm se
desenvolvido em muitos países para abordar diferentes desafios de
comunicação e convivência, incluindo vandalismo, incidentes
relacionados a drogas, ociosidade, comportamento inadequado em
sala de aula, ameaças e intimidação (CAMERON; THORSBORNE, 2001,
p. 31).

Trazendo luz à importância da escuta, Kay Pranis (2003) esclarece como
ouvir e contar histórias, elementos essenciais aos processos restaurativos
podem contribuir para

o

estabelecimento

de relações respeitosas

e

integradoras. Contar a própria história e ter alguém para escutá-la conecta as
pessoas, empodera, atende às necessidades básicas de comunicação e
aceitação, gera vínculo e cumplicidade.
A Pedagogia da Escuta pressupõe a criação de espaços de escuta e
reabertura de caminhos para crianças e jovens. Afinal, quem não gosta de ser
ouvido de forma interessada e acolhedora? Quem não gostaria de contar com
alguém ou um grupo que ouvisse sem emitir julgamento e sem condenações?
Neste viés do diálogo e da escuta ativa é necessário buscar apoio na
concepção de Freire em relação ao ato de perguntar, ao diálogo e à
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problematização. Para Freire (1985), a educação deve estimular a curiosidade e
o ato de perguntar dos educandos no processo educativo de modo a
problematizar a realidade social. Problematizar para Freire é “exercer uma
análise crítica sobre a realidade problema” e a problematização afirma a
necessidade do diálogo (FREIRE, 1980, p. 198).
O diálogo implica um movimento de pergunta, escuta ativa e fala
respeitosa. Realizar perguntas é uma prática que precisa ser incentivada e
trabalhada cotidianamente na escola, já que não há pensamento crítico sem
questionamentos, sem perguntas. A existência humana é, porque se fez
perguntando, a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na
existência, que é a radicalidade do ato de perguntar (...). Radicalmente, a
existência humana implica assombro, pergunta e risco. E, por tudo isso, implica
ação, transformação (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 51).
Aprender a perguntar é de fundamental importância à investigação
científica e ao processo de aprendizagem é considerado por Freire e Faundez
(1985) como “início do conhecimento”, uma vez que estimula a curiosidade dos
educandos. Mas como estimular o aluno a perguntar, sem que o professor
tenha vivenciado, sem que o professor também tenha aprendido a perguntar?
Na visão de Freire (FREIRE; FAUNDEZ, 1985, p. 46), o que tem caracterizado o
saber e o ensino atual é uma “pedagogia da resposta”, em que o educador “já
traz a resposta sem lhe terem perguntado nada”. Há, portanto, uma necessidade
de se repensar a educação de forma a propiciar vivências realmente críticas e
questionadoras que visem à formação de homens e de mulheres como sujeitos
do conhecimento e da história.

Dos conhecimentos construídos e compartilhados
Ao reolhar para essa viagem na atuação como Coordenadora Pedagógica
e ao me deparar com lembranças, registros, pautas, vídeos e fotos, ao percorrer
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novamente

este

caminho

(trans)formativo,

reencontro

conhecimentos

construídos e partilhados.
Referente aos encontros formativos e reuniões pedagógicas, não
somente como metodologia de pesquisa ou lugar privilegiado de busca, mas,
fundamentalmente como potente espaço (trans)formativo no cotidiano escolar
é imprescindível elencar os princípios que organizaram as ações:
•

espaço de fala – garantia de espaço de fala para professores e toda a
comunidade escolar com o cuidado de praticarmos o não julgamento e
evitarmos o aconselhamento;

•

o estabelecimento do diálogo – respeito às diferentes opiniões e
posicionamentos;

•

escuta ativa – atenção às falas com o respeito e empatia que todos
merecem possibilitando a livre expressão de ideias;

•

formar vínculos – incentivo aos trabalhos coletivos e às parcerias
produtivas;

•

integralidade pelo fomento à ideia de indissociação entre a pessoalidade
e a profissionalidade.

Cada um destes princípios se integra no decorrer da prática e na
produção de saberes (novos ou não) que contribuem para um ambiente escolar
dialógico, responsivo e acolhedor.
Diversas são as possibilidades de registro da narrativa autobiográfica e
dos fatos, emoções, falas ou silêncios observados. Neste contexto, há sempre
uma dimensão do indizível, do que não se consegue traduzir em palavras pelo
impacto causado ou por não ouvir o que não sabemos ou não reconhecemos.
Não expomos a trajetória por um único posicionamento, ou como diz
Larrosa:
[...] o importante não é nem a posição (nossa maneira de pormos),
nem a “oposição” (nossa maneira de opormos), nem a “imposição”
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(nossa maneira de impormos), nem a “proposição” (nossa maneira de
propormos), mas a “exposição”, nossa maneira de “ex-pormos”, com
tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz
de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se
propõe, mas não se “ex-põe” (LARROSA, 2002, p.25).

Nesta exposição, além dos registros que permanecem na memória e que
alguns são indizíveis pela emoção intraduzível, há fotos, pautas com ações
planejadas, vídeos e relatos que sustentam a narrativa que lhes convidará à
Pedagogia da Escuta nas linhas que se seguem.
É por meio dos registros que busco conferir sentido às nossas práticas
que surgem ao preparar a primeira RPA - Reunião Pedagógica de Avaliação e
perceber a dificuldade de integrar todos os funcionários da escola. Após a
elaboração da pauta discutida com a Equipe Gestora, relataram que seria muito
difícil conseguir a participação de todos na reunião. Não entendi o motivo já
que todos estariam disponíveis no momento da reunião e os outros membros
da equipe afirmaram que não era habitual e que os funcionários se negavam a
participar com os professores.
Primeiro desafio aceito... As pautas e as práticas precisavam prever
sempre uma prática restaurativa, a escuta qualificada, o diálogo. Ao apresentar
nos diferentes encontros e reuniões, o bastão da fala e esclarecer que o objeto
da fala era um objeto que serviria como um microfone com a função de garantir
a vez e a voz de cada participante, em uma primeira experiência tivemos uma
fala surpreendente, uma funcionária que faz a limpeza do espaço falou: “eu não
queria participar porque nunca havia entendido que também sou educadora
porque lido com as crianças”. E daquele dia em diante todos entenderam que
todos e cada um é responsável pelo desenvolvimento dos alunos da escola, que
todos contribuem, que quando falamos todos não estamos nos referindo a um
pequeno grupo.
Ouvir a narrativa da história de uma pessoa neste contexto, não é mera
captação acústica, mas busca de sentidos das vivências. Deste modo, todos os
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participantes estão ativos no processo e a escuta ativa resgata a vida que pulsa
nas falas, nas produções, nos registros e “capta melhor o que quer essa vida
ouvida” (SILVA; MORAES; MONTEIRO, 2011, p. 2)
O aspecto ético está presente em todas as pesquisas, mas na narrativa a
ética é um aspecto ainda mais frágil ao avaliarmos o narrado, questionando
posturas e saberes sem transgredirmos a linha tênue que separa a reflexão do
julgamento. O ato de narrar é inseparável do narrador. Enquanto a informação
visa a explicação de um fato, a narração está a serviço da compreensão
(CAMASMIE, 2007).
De fato, narrar o momento de descoberta, de um desvelar de novos
saberes é um privilégio ao percebermos que as narrativas, a possibilidade de
fala e escuta provocam mudanças na forma como as pessoas compreendem a si
próprias e aos outros.
O procedimento de falar e ouvir a si e ao outro, partilhar pensamentos,
sentimentos e percepções é potencialmente (trans)formativo. É recomendável a
toda instituição que garanta espaços de diálogo, espaços de conversa que
fortaleçam vínculos e propiciem a prevenção de conflitos e a reparação de
danos. Assim, ao ouvirmos os relatos dos professores participantes do processo
dialógico e de práticas restaurativas de forma rotineira, percebi que à medida
que refletíamos acerca do nosso fazer de uma forma não convencional,
conferíamos sentido ao nosso fazer e realizávamos descobertas a respeito de
quem somos em nossos contextos de trabalho.
Uma experiência de grande relevância ocorreu com uma classe de 3º Ano
ou ouvir o relato da professora da sala. Na verdade, a professora não usou
palavras para relatar a dificuldade com a sala, usou o olhar de quem necessita
de parceria, os gestos de quem já não sabem por onde caminhar e a expressão
de quem se sentem impotente. Iniciamos a realização semanal de círculos de
convivência e no início, conforme relatou a professora, suas esperanças
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desapareciam, mas a persistência no processo circular rendeu lindos e doces
frutos. Ao final de um semestre a sala mais tranquila, o diálogo e a escuta já
presentes no cotidiano propiciaram a criação de vínculos e inúmeras
descobertas povoaram o dia a dia da professora que voltou a sorrir.
No papel de Coordenadora Pedagógica ouvir de forma atenta o que os
professores

têm

a

relatar,

a

narrar

é

imprescindível

no

processo

(trans)formativo. Aproveitar os ensinamentos da experiência vivida na sua
relação com a formação é um saber que deve ser explorado diretamente na
escola. A narrativa quando inserida em um movimento de pesquisa permite a
compreensão de si mesmo e de sua prática na escola.
Constituímo-nos como os “sujeitos da experiência” em meio aos relatos que
tornam vivos os registros frios que guardam os papéis e que ao conversar com
leitores interessados alteram seu estado de impessoalidade para o resgate de
momentos vívidos e vividos.

[...] seja como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o
sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua
abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição
entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de
padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade
primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura
essencial. (LARROSA, 2002, p.24).

Este procedimento formativo pautado na compreensão das experiências
vividas exige uma reflexão a respeito de si por meio de um revisitar os
acontecimentos, rememorar emoções para despertar a consciência da própria
experiência como objeto de aprendizagem. Nesta proposta, ouvir o outro,
retoma o lugar da escuta sensível, ativa e da valorização das histórias de vida de
todos os envolvidos no processo formativo. Como reflete Larrosa:
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Uma cultura inclui os dispositivos para formação de seus membros
como sujeitos ou, no sentido que vimos dando até aqui à palavra
‘sujeito’, como seres dotados de certas modalidades de experiência de
si. Em qualquer caso, é como se a educação, além de construir e
transmitir uma experiência ‘objetiva’ do mundo exterior,construísse
e transmitisse também a experiência que as pessoas têm de si
mesmas e dos outros como ‘sujeitos’ (LARROSA, 2003, p. 45).

Compreender a relação entre a experiência de si e a experiência do outro
como prática social evidencia as mobilizações que os participantes realizam em
seu percurso formativo. Neste trilhar vamos estabelecendo vínculos, estreitando
relações e ressignificando metáforas relacionadas ao acolher, praticar escuta
ativa e integrar.
Algumas percepções e sentimentos são indizíveis e indescritíveis e, talvez,
por isso, difíceis de serem compreendidos e transformados em ações práticas
implementadas na rotina escolar. Reafirmo, portanto, que narrar a experiência
como um procedimento formativo seja um ponto essencial à possibilidade de
transformação da realidade e de transformação de si no cultivo à relação mais
acolhedoras e inclusivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Talvez [...] não sejamos outra coisa que não um modo
particular de contar o que somos. [...] Desse modo, que
podemos cada um de nós fazer sem transformar nossa
inquietude em uma história? E, para essa transformação, para
esse alívio, acaso contamos com outra coisa a não ser os restos
desordenados das histórias recebidas (de outras pessoas)?”
(LARROSA, 2003, p.22).

O ato de interpretação do vivido se interpenetra à experiência e ganha
forma ao ser narrado, recontado e contextualizado. Narrar a própria história
demanda em alguns momentos distanciar-se de si para enxergar nuances não
percebidas pela proximidade da experiência vivida. Escrever-se é produzir
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sentido e impregnar de sentido as linhas disponíveis ao leitor-semente, com
licença pelo neologismo, leitor que fará brotar algo novo, que germina novas
ideias.
O estudo (e a prática) permitiu trocarmos as lentes e ampliarmos nosso
olhar com relação ao que nos propomos a investigar – a escuta ativa e o
diálogo no ambiente escolar. Por conseguinte, possibilitou verificarmos que, por
meio da Pedagogia da Escuta na escola contribuímos para um clima escolar
pautado no diálogo e na construção de um território conversacional inclusivo.
A memória da experiência vivida, dos relatos, fatos e emoções está
presente de modo ativo, e não meramente reprodutivo. Cada narrativa pode
acrescentar ou retirar elementos, pode trazer um ponto de vista totalmente
diferente da visão de outro participante, já que nossas memórias são
diretamente afetadas por nossas emoções.
Fazendo uso de suas próprias memórias a pesquisadora foi tensionada a
questionar quais emoções podem ter afetado seu olhar para que a pesquisa
segue o rumo descrito nas linhas que precederam esta conclusão. Compreender
como a identidade docente, formativa foi se constituindo em um processo
dialógico que preconizou a necessidade de ouvir.
Outra lição que se desponta é o ato de ouvir o outro e a relevância de se
pensar a respeito da arte de fazer perguntas. Em uma prática restaurativa
lembramos que as perguntas devem ser investigativas, provocativas e reflexivas,
não devem ser invasivas e constrangedoras. O que geralmente ocorria no
planejamento das intervenções eram perguntas elaboradas de forma a reduzir a
fala e não no intuito de dar vazão às lembranças. A prática da escuta ativa
realizada de forma constante com os professores permitiu a vivência de
indagações possíveis e necessárias e não meramente especulativas.
Delineia-se

aqui

uma

outra

lição,

referente

à

necessidade

de

modelização, de exemplificação na prática para que o movimento preconizado
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por Freire, ação-reflexão-ação pudesse ganhar forma e força. É necessário,
portanto, esclarecer que a exemplificação de práticas não ocorria de forma
passiva e destituída de critérios, a modelização não é uma receita que deve ser
prescrita e seguida de forma reprodutiva, sem reflexão e ajustes à realidade
enfrentada por cada participante.
As práticas são legitimadas quando vivenciadas e pensadas por
participantes que analisam a teoria, vivenciam e verificam a relevância das ações
e sua intencionalidade. É certo que os relatos dos professores demonstraram
que foram afetados, impactados e que passaram a ouvir as pessoas de forma
mais atenta, praticando a escuta ativa e percebendo a necessidade de um maior
cuidado com os diálogos e com as falas que, anteriormente, eram repletas de
julgamentos.
Esse movimento de retomada do tempo e das lembranças do percurso
(trans)formativo, ao reler anotações e reviver as fotografias e vídeos
transformam o caminho de busca em um caminho de encontros. E nestes
encontros e narrativas cruzadas no tempo, eco de risos e lágrimas, na ação de
refletir e agir, nos dispõe a consolidarmos as práticas restaurativas, o diálogo e a
escuta ativa por onde caminharmos, pelos caminhos que cruzarmos em prol de
uma educação humanizada e humanizadora.
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CAPÍTULO 10
OS PROCESSOS INCLUSIVOS POR MEIO DA ESCUTA PSICOPEDAGÓGICA:
ATUAÇÕES DA PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL
Luciane Porto Frazão de Sousa38

INTRODUÇÃO
Processos inclusivos por meio da Psicopedagogia é uma narrativa que se
constituiu a partir de uma trajetória de 20 anos de atuação psicopedagógica,
que ora perpassa a dinâmica profissional da própria psicopedagogia e seus
fundamentos e, ora traça uma constituição particular/singular da própria
psicopedagoga que escreve este texto.
No tocante a trajetória permeada por singularidades, a Psicopedagogia
proporcionou maior maturidade na relação com as famílias dos sujeitos
aprendentes, maior empatia sobre todas as situações que se mostram como
barreiras para que os sujeitos aprendentes possam se apropriar do
conhecimento, apontou caminhos mais assertivos no trato da individualidade
do ser humano e, também, da coletividade em diferentes instituições. Enquanto
processo de atuação profissional, a convergência de diferentes áreas de
conhecimento aponta a Psicopedagogia como uma Ciência que compreende o
ensinar e o aprender como ações distintas e traça uma construção da escuta
psicopedagógica no trato da multicausalidade dos problemas na aprendizagem.
38 Doutora em Educação pela University of California. Mestre em Educação pela Universidade
Estadual do Rio de Janeiro. Psicopedagoga, especialista em Educação Especial. Pesquisadora do
Observatório Interdisciplinar de Educação Especial, Inclusiva e Diversidades/PPGE-UniLogos.
Docente de Pós-graduação na área de Educação e docente da Secretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro, atuando no Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos
Multifuncionais. Coordenadora de Projetos da RIOinclui. Membro da Sociedade Internacional de
Psicopedagogia. Professora da Logos University Int. E-mail: lufrazao07@gmail.com
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O erro como dimensão cognitiva é afetado pela história social do sujeito
aprendente e de sua família e traz implicações significativas para as relações
sociais. Portanto, conhecer a representatividade do sujeito aprendente e as
lacunas que ele apresenta no processo de apropriação do conhecimento eleva a
queixa fornecida para uma escuta psicopedagógica que forneça ferramentas
para elevação do nível de competência de sujeito. Cabe ressaltar, que quando
falamos de inclusão, falamos da possibilidade de que todos os sujeitos, todas as
pessoas, participem das situações de aprendizagem, seja dentro do ambiente
escolar, seja dentro do ambiente familiar, ou qualquer outro espaço de convívio
do sujeito aprendente
Acredito na possibilidade de fazer uma relação muito próxima das
reflexões trazidas neste texto para com todos os sujeitos aprendentes que
encontram obstáculos, porém por conta de uma trajetória profissional pautada
no convívio com sujeitos aprendentes com deficiência, em alguns momentos o
diálogo apontará o universo de pessoas com deficiência como o foco desta
narrativa.
Dessa forma, processos inclusivos serão tratados partindo do universo de
atuação do psicopedagogo em diferentes espaços, mas fundamentado nos
aspectos clínico, educacional e institucional; passando pelo contexto pandêmico
vivenciado na atualidade, e, assim, uma atuação híbrida do psicopedagogo; e,
por fim, a qualificação mediatizada do psicopedagogo.
Quando tratamos da psicopedagogia enquanto uma Ciência, precisamos
compreender em que contexto a psicopedagogia se apresenta e, também, quais
são os conceitos que se fundamentam a partir da articulação das diferentes
áreas do saber.
Pedagogia surge como uma proposta norteadora de procedimentos
necessários ao desenvolvimento de intervenções com sujeitos aprendentes que
apresentam barreiras a sua aprendizagem. Num primeiro momento, o público
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de crianças era entendido como o público de sujeitos aprendentes, pois eram as
crianças em idade escolar que quantificavam a situação do fracasso escolar. Por
meio de estudos nas áreas da psicanálise, psicologia social, epistemologia
genética,

neurociências,

pedagogia,

a

Psicopedagogia

objetiva

o

reconhecimento das habilidades do sujeito aprendente visando remover ou
minimizar o obstáculo que o impede de se apropriar de fato do conhecimento.
Os estudos da ciência psicopedagógica demonstraram que não há uma relação
linear de causa e efeito sobre os fatores e barreiras à aprendizagem; o contexto
que envolve o sujeito aprendente e os objetos de aprendizagem precisa ser
analisado e compreendido de forma multifacetada. Ou seja, para cada sujeito
aprendente haverá um processo singular permeado por uma aprendizagem
individual e social, e, para cada história precisarão ser desenvolvidas estratégias
para melhorias no processo de ensino-aprendizagem.
Uma das dimensões da relação indivíduo/contexto é a compreensão da
própria relação da criança com a aprendizagem. O vínculo positivo ou negativo
com a própria relação do aprender, fator esse que se inicia no seu processo de
nascimento é fator significativo para o psicopedagogo. Pontuo também a
dinâmica familiar do sujeito aprendente que, dentre diferentes aspectos,
constitui a modalidade de aprendizagem do sujeito e, também, as instituições
educacionais que se encarregam da aprendizagem de forma sistematizada.
Diante do exposto inicialmente, importante nortear o campo de atuação
da psicopedagogia e as metas a serem alcançadas por esse importante
profissional intitulado terapeuta da aprendizagem.
Cabe ao Psicopedagogo entender como o conhecimento é construído,
identificar os processos de aprendizagem humana e permitir uma educação
mais eficiente. O objetivo é um só: entender todo o processo que leva o ser
humano a assimilar e construir o conhecimento. Dessa forma, o psicopedagogo
está sempre em contato com novos aprendizados; tem o papel de compreender
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como assimilamos cada aprendizagem desde que somos apenas recémnascidos até a fase adulta. Com isso, o profissional tem a oportunidade de
identificar problemas, que podem ser dificuldades ou até mesmo transtornos, e
encontrar alternativas para melhorar o processo de ensino e garantir que os
conteúdos sociais possam ser absorvidos e compreendidos. Também cabe a ele
decifrar a origem da dificuldade apresentada, que pode ser mental, social, física
e mesmo emocional. É possível ainda que o psicopedagogo atue no
desenvolvimento de ações preventivas, a partir do acompanhamento de cada
processo de aprendizagem individual e/ou coletiva.

Atuação fundamentada na Psicopedagogia Clínica
Do ponto de vista da intervenção clínica, a Psicopedagogia possibilita a
construção de um novo olhar sobre o erro no processo de aprendizagem.
Compreende-se que o erro é um indicador de como sujeito aprendente está
operacionalizando os conhecimentos em seus alicerces intelectuais e como ele
compreendeu o que foi ensinado. Analisa-se com aspectos contextuais e
multifatoriais os erros dos sujeitos aprendentes, podendo elaborar a
reformulação de práticas de modo que elas fiquem perto das necessidades dos
sujeitos e atentar, então, as dificuldades que os mesmos apresentem para
minimizá-los ou eliminá-los. Os sujeitos aprendentes com deficiência se
encontram em caráter vulnerável, pois ao procurar compreender sobre a
aquisição de seu conhecimento muitos profissionais se limitam a compreender
somente a deficiência e não o sujeito aprendente.
A Psicopedagogia Clínica trabalha com um repertório que entrelaça as
diferentes áreas de saber, o quadro comportamental apresentado pelo sujeito
aprendente ou pelo grupo aprendente e os diferentes ambientes de convívio
num processo investigativo de formulação de hipóteses diagnósticas e
identificação da melhor intervenção. A matriz clínica propõe ao psicopedagogo
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um direcionamento do olhar profissional a uma conduta mais assertiva e que
possibilita ampliar o nível de habilidades de cada um.

Investigação com
método clínico
Aprendizagem
do sujeito

Ambientes
Figura 1. Psicopedagogia Clínica (SOUSA, 2020)

Dentre diferentes aspectos da matriz clínica, que considero relevante a
atuação

do

psicopedagogo,

está

a

identificação

das

modalidades

e

aprendizagem. Uma vez fundamentada em teóricos como Vygotsky (1989,1994),
Fernandez (1991), Pain (1989; 1991) e Pichon Riviere (1980; 1988), a discussão
psicopedagógica acerca de sujeitos aprendentes com deficiência torna-se como
uma valorosa contribuição para sair do ciclo vicioso de pensar nesse público
somente baseado nas limitações provenientes de suas deficiências.
A fundamentação que a Ciência Psicopedagógica proporciona permite
compreender que a deficiência é uma característica do sujeito aprendente, e
que existem habilidades e possibilidades de melhoria dos seus níveis de
competência. A fim de ampliar esse diálogo, acredito que o conceito de
modalidades

de

aprendizagem

seja

primordial

para

a

relação

do

psicopedagogo com sujeitos aprendentes com deficiência.
As modalidades de aprendizagem são as maneiras particulares de que
cada sujeito tem se aproximar do conhecimento bem como a ação de dar
formato ao seu saber. Modalidades de aprendizagem trata-se de se tornar uma
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matriz que organiza a relação do sujeito aprendente com as diferentes formas
que o conhecimento se mostra e que possibilita articular com diferentes
situações de aprendizagem. As modalidades de aprendizagem podem ser
observadas em diferentes ambientes e, de formas semelhantes a modalidade
sexual, a modalidade de sobrevivência, porque todas essas modalidades se
tornam maneiras diferentes do desejo de se apropriar de um objeto ou de um
saber sobre aquele objeto.
As modalidades de aprendizagem começam a se constituir a partir do
nascimento do sujeito. Desde a chegada do bebê existe uma forma particular da
família em lidar com as possibilidades de aprendizagem para cada momento
vivido. O espaço de relação das famílias é onde se constroem as modalidades
de aprendizagem. Numa família que não autoriza a diferença e o pensamento,
encontramos a diferença significada como deficiência, ao mesmo tempo, a
escolha culpabilizada como ataque ao outro e a circulação de conhecimento de
forma fragmentada, com pouca mobilidade. Estamos traduzindo que, numa
família onde somente existe espaço para perfeição, para o modelo padrão de
sujeito, de posturas, de organização familiar; o que foge a esse padrão, a essa
perfeição encontrará mais obstáculos para crescer em sua subjetividade.
É claro que muitas dessas relações são inconscientes, tratam por vezes de
forma subliminar, com ruídos comunicativos, com atitudes agressivas, com
incompatibilidade de pensamentos, tudo aquilo que a pessoa responsável pela
maternagem do sujeito aprendente com deficiência não tem capacidade de
compreender. E, portanto, de acomodar aos seus processos e conhecimentos.
Nas famílias saudáveis, encontramos a possibilidade e o entusiasmo na
confrontação de ideias. Isso significa que numa família onde não se pontuam
modelos de comportamento, modelos de intelectualidade, existe a possibilidade
da divergência, e, assim, o desafio permite o desenvolvimento humano de
forma plena; como também existe a possibilidade de respeito a diferentes
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manifestações de apropriação do conhecimento.

Uma vez alinhado que a

modalidade de aprendizagem do sujeito aprendente inicia-se na infância e tem
sua construção nas bases da modalidade de aprendizagem familiar, o
psicopedagogo pode observar taís fatores interrogando como cada família lida
com um não conhecido: ocultam? escondem? escondem-se? valorizam o
segredo? comunicam-se com os objetos? comunicam-se com conhecimento?
valorizam os questionamentos? oportunizam o pensamento?
A identificação das modalidades de aprendizagem, modalidades
cinestésica, visual, auditiva, tem relação estreita com as inteligências múltiplas.
Segundo Gardner(1995), "a teoria das inteligências múltiplas sugere abordagens
de ensino se adaptam as potencialidades individuais de cada aluno assim como
modalidade pela qual cada um pode aprender melhor". No âmbito educacional,
o reconhecimento dessa estreita relação é uma forma de valorizarmos o
paradigma de que todos poderão aprender se acolhemos as suas diferentes
formas de se apropriar dos objetos do conhecimento. Isso significa que ao
entrelaçar modalidades visuais, auditivas e cinestésicas com estilos artísticos,
matemáticos, desportivos, as metodologias de ensino versarão por atividades
em diferentes formatos.
No

âmbito

da

intervenção

psicopedagógica,

a

percepção

das

modalidades de aprendizagem é de extrema relevância, não só pelo
reconhecimento da modalidade do sujeito aprendente a fim de orientação aos
demais atores que convivem com o sujeito, como também este conhecimento
orientará a utilização dos materiais mais assertivos à intervenção. Uma vez
percebidas as necessidades do sujeito aprendente, a identificação da
modalidade de aprendizagem permite ao psicopedagogo escolher os materiais
a serem utilizados: materiais estruturados ou semi estruturados ou não
estruturados. Dessa forma, o diagnóstico psicopedagógico que permeia a
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identificação das modalidades de aprendizagem pode se basear nas seguintes
questões:
1. Com que recursos conta o sujeito aprendente para aprender?
2. O que significa o conhecimento e o aprender para a família e para o
sujeito aprendente?
3. Qual o papel que lhe foi designado por seus pais em relação ao aprender
e que função tem o não aprender?
4. Qual a sua modalidade de aprendizagem?
5. Qual a sua posição frente ao segredo?

Atuação fundamentada na Psicopedagogia Institucional/Educacional
O psicopedagogo numa atuação institucional tem como principal alicerce
a identificação da formação da coletividade e como essa formação consegue
implementar os objetivos da instituição. De fato, o reconhecimento da
comunicação, do cumprimento de tarefas, da identificação de metas, do
planejamento estratégico são alguns pontos que merecem destaque na
intervenção psicopedagógica. Os papéis desempenhados por cada membro da
instituição e como esses papéis são facilitadores ou bloqueios para o sucesso da
própria instituição.
Em se tratando de um caráter educacional, o psicopedagogo pode apoiar
na organização de turmas para o trabalho um grupo, sugerindo que alunos que
aprendam

com

facilidade

e

alunos

que

apresentem

dificuldade

de

aprendizagem trabalhem cooperativamente; pode propor por meio de
dinâmicas, orientações para os profissionais exercitarem em sua prática
pedagógica e os próprios psicopedagogos exercitarem a sua escuta
psicopedagógica. No campo de atuação institucional/educacional, escutar,
olhar, ater-se nas lacunas do discurso, reconhecer repetição nos esquemas de
ação, interpretar alteração mental coletiva mais do que o próprio conteúdo é a
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base para uma intervenção psicopedagógica que potencialize a melhoria da
equipe.
A prática psicopedagógica na escola implica num trabalho de caráter
preventivo e de assessoramento no contexto educacional. Segundo Bossa
(1994), "pensar a escola à luz da Psicopedagogia, significa analisar um processo
que inclui questões metodológicas, relacionais e socioculturais, englobando o
ponto de vista de quem ensina e de quem aprende, abrangendo a participação
da família e da sociedade". Na prática psicopedagógica, é essencial que se
considere as relações entre produção escolar e as oportunidades reais que a
sociedade dá às diversas classes sociais. A escola e a sociedade não podem ser
vistas isoladamente, pois o sistema de ensino (público ou privado) reflete a
sociedade na qual está inserido.
Uma proposta institucional, por assim dizer, que se enveredou pelo
período da pandemia, apresentou a capilaridade da Psicopedagogia diante de
uma aprendizagem de novas rotinas, e dinâmicas de ensino e de organização
de vida. A psicopedagogia pôde ser visa como uma forma de apoiar a
flexibilização tão necessária nesse contexto.
A flexibilização é um tema que envolve Inclusão. Apesar de entender que
Inclusão envolve todos os alunos, vamos tentar nos concentrar nos alunos com
deficiência/necessidades educacionais específicas, uma vez que a situação
pandêmica ocasionou uma procura por referências educacionais que pudessem
apoiar a nova realidade apresentada.
A intervenção começa com um grupo de discussão sobre possibilidades
de atividades em ensino remoto e transforma-se num grupo operativo. Minha
proposta inicial tratava de conceituarmos e, por consequência, alinharmos uma
dinâmica de ensino-aprendizagem que se encontrava num espaço físico que
não é o da escola. Dentre as diferentes definições, compreendi ser ensino
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remoto o que mais se adequaria ao que estamos vivenciando. O que é ensino
remoto?
Surge a necessidade de percorrer uma trajetória que verse sobre os
aspectos regulatórios de um processo de ensino-aprendizagem organizado
extra muros escolares. Essa temática, durante um determinado período,
fundamentou-se numa prática que vislumbrava ensino EAD, homeschooling e
outras diferentes denominações numa busca de alicerçar os modos operantes
de cada sistema educacional.

No texto de abertura desta série sobre “Princípios da Educação
Online”, apontamos que, na Educação Online, a aprendizagem é
em rede, colaborativa. Esse princípio se contrapõe à
aprendizagem individualista típica da abordagem instrucionistamassiva frequentemente adotada na Educação a Distância
(EAD), na qual o aluno interage predominantemente com os
conteúdos da disciplina. Na perspectiva da Educação Online,
como aqui temos caracterizado, partimos do reconhecimento
de que somos atravessados por processos formativos de
múltiplas redes educativas e do reconhecimento de que
aprendemos em rede. (PIMENTEL; SANTOS; SAMPAIO, 2020).

No diálogo sobre as temáticas apresentadas, os estudos apontaram
diferentes conexões atreladas ao distanciamento físico do espaço escolar que
envolviam inicialmente a utilização de recursos tecnológicos e/ou midiáticos;
como também a difusão da conexão de internet como suporte. Por se tratar de
um grupo operativo, a dimensão da compreensão de cada membro acerca das
conexões e seus desdobramentos educacionais é salutar para a elaboração de
uma nova práxis pedagógica. Ao propor o diálogo, devemos estar abertos para
todas as questões que possam ser apresentadas, pois a construção é singular ao
momento e as particularidades.
“Bom dia! Sou professora da Rede Pública do Município do Rio de
Janeiro e muitos de nossos alunos não têm acesso ao ensino à
distância. Em relação ao ensino remoto, entendo que por ser
emergencial no nosso caso, por um momento de crise, é uma
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mudança de instruções e uma maneira de se manter conectada a
comunidade escolar. No caso dos alunos com necessidades
especiais específicas, muitas vezes esbarramos na resistência dos
responsáveis em manter esse diálogo, o que é um ponto a ser
discutido.”
“Muito bom o trabalho! Amei! Mas, compreendo a fala da
colega!
A sociedade brasileira precisa se adaptar aos novos tempos pós
pandemia.
É necessário construirmos novas relações.
O problema é que a condição financeira de nossos alunos, a
carência alimentar, a falta de uma internet grátis na
comunidade, prejudicam bastante o trabalho remoto.
Mesmo os professores tiveram que pagar para ter uma internet
melhor em casa!
Mas, acredito ser esse o trabalho do futuro! É um caminho...
Precisamos reurbanizar as comunidades para que os alunos
possam ter como acessar computadores. Ter saneamento, rede de
esgoto, os pais terem trabalho digno.
Durante a pandemia percebemos a preocupação com a
alimentação das crianças.
Abrir a escola para que pudessem se alimentar.
Precisamos reestruturar muitas coisas.”
“Muito obrigada! O texto apresenta uma linguagem clara de
como os indivíduos, desde os primórdios, necessitam construir o
conhecimento em comunidade
Vi no programa do Caldeirão outro dia aquela apresentação da
escola da tia Lolo que era uma pessoa simples, mas que partia do
cotidiano para ensinar as crianças e foi até a Coreia para ver
como se dá o aprendizado
Achei interessante porque a Coreia se reinventou após uma
guerra e conseguiu se reerguer a partir da educação. Não consigo
compreender como o nosso país com tantos profissionais
capacitados ainda não consegue fazer da educação o primeiro
plano para que o Brasil se torne um país Desenvolvido
Mas acredito que é isso que falta a troca de saberes, discussões e
direcionamentos”.
“Eu imagino o quão tem sido difícil o ensino remoto para
crianças com necessidades especiais. Pois tenho uma filha e
tenho sentido muitas dificuldades pois ela é do estado.”
“Sim Ana! Perguntei a minha filha porque ela gosta de aulas
presenciais e percebi na resposta dela que a interação faz toda a
diferença
Sozinhos eles se sentem inseguros.”
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A bibliografia apresentada para fundamentar as discussões motivou o
esclarecimento de que ensino remoto é um viés em construção para uma
realidade pandêmica que pode não ser traduzida em recursos tecnológicos,
quando se trata de alta tecnologia. Podemos estar nos remetendo a novas redes
de saberes onde as informações precisem estar atreladas aos núcleos familiares.
Por este motivo, os principais conceitos alimentados ao grupo foram os de
redes educativas e os de processos colaborativos.
Nesse sentido, as redes educativas fazem referência a diferentes espaços
de acesso ao saber. Então, podemos dialogar com sites da internet, com vídeos
no YouTube, com plataformas educativas em diferentes momentos, ao longo da
temporalidade de uma situação de aprendizagem. Dessa forma, já me sinto
inclinada a entender que ensino remoto NÃO é ficar três/quatro horas seguidas
a frente de um computador (ou celular) vendo/ouvindo um professor e fazendo
atividades do livro didático.
E, daí articulo com processos colaborativos. Para cada dimensão
dialógica, há um nicho de saber que propõe possibilidade de apropriação do
conhecimento e reestruturação do cotidiano. Nesse momento, mais do que
nunca, o sujeito precisa reconhecer os saberes escolares atrelados as suas
vivências domésticas e comunitárias.
O que é ofertado ao aluno hoje, via on-line, colabora com suas atividades
domésticas? O responsável consegue participar? E, como podemos dimensionar
redes educativas sem o uso do computador, penso?! Pois, tecnologia não se
resume a computador.
Segundo

Pichon-Rivière

(1980),

o

grupo

operativo

posiciona-se

similarmente ao funcionamento de um grupo familiar e pode ser definido como
um “conjunto de pessoas reunidas por constantes de tempo e espaço,
articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe, implícita ou
explicitamente, uma tarefa que constitui sua finalidade” (p. 157).
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A fim de movimentar o grupo operativo, no sentido de alargar os
conhecimentos acerca das possibilidades das redes educativas no ensino
remoto, as tarefas apresentadas constituem processos de reflexão ao mesmo
tempo que constituem processos de transformação. A tarefa permite uma
comunicação significativa, o exame de aspectos importantes para a solução dos
enfrentamentos e o próprio feedback.
O grupo operativo sobre flexibilização no ensino remoto se tratou de um
Grupo Operativo voltado ao ensino-aprendizagem, uma vez que esteve voltado
a modalidade em “aprender a aprender”, partindo do pressuposto de que a
finalidade era a de treinar o grupo para desenvolver uma tarefa comum:
desenvolver instrumentos para acompanhar o ensino remoto para alunos com
deficiência e/ou necessidades educacionais especiais.
A) Tarefa 1. Vamos fazer um exercício individual. Vamos mapear o que
temos no nosso entorno, dentro e fora de casa, que possa ser
considerado educativo? Vamos mapear até 5 elementos!
Computador, telefone, tv com internet,
Fora de casa temos jardim e paisagem
Claro céu, terra, bairro, casas, tipo de residências
Livro, brinquedo, automóvel, celular e supermercado.

B) Tarefa 2. Uma provocação: pensar nesses 5 elementos é uma forma de
agregar redes educativas e processos colaborativos. Vão nos ajudar a
montar o PET (Plano Educacional por Tutoria)!
Vou falar os meus elementos e as conexões possíveis das redes
educativas:
Dentro de casa:
celular: comunicação/jogos/informações/relações sociais
TV: linguagem visual/linguagem auditiva/cartografia/centros de
interesse
filho:
linguagens
verbal
e
não
verbal/
funções
executivas/regras/divisão de tarefas/exercício do pensar
Fora de casa:
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padaria: letramento/sistema
monetário/matemática/comunicação/ciências/geografia/sistema
métrico
árvore: meio ambiente/cuidados pessoais/ciências
Vamos ampliar?!
Dentro de casa :
Linguagem/cognição: pareamento de meias; categorização de
roupas das pessoas da família; acesso semântico/vocabulário
com objetos numa sacola ou caixa, falar os nomes sem ver o que
é;
Motricidade fina: colocar pregadores no entorno de uma vasilha;
colocar macarrão nos buracos do escorredor..
O da sacola ou caixa é descobrir pelo tato.

Após algum tempo para refletir sobre redes educativas e fazer relações
com o que cada membro possuía no entorno, o diálogo versou sobre currículo
funcional.
“Um currículo funcional, muitas vezes chamado de currículo
funcional ecológico, pode ser definido como um meio que
favorece a cada aluno o desenvolvimento de oportunidades para
uma vida independente, com dignidade e baseado no ambiente
natural do aluno.”

Após o envolvimento dos membros do grupo operativo nas mais
variadas formas de reflexão e reorganização e uma prática pedagógica
residencial, o PET _ Plano Educacional por Tutoria (SOUSA, 2020) é o caminho
possível a fim de instrumentalizar a família e os profissionais. Mas, não
podemos esquecer que os familiares não são professores (mesmo que tenham
formação). Em casa, familiares fazem maternagem. E, atuam como mediadores
da aprendizagem. Dessa forma, eles podem ser tutores. Com o apoio dos
professores. Assim, a construção das estratégias pedagógicas para um ensino
remoto envolve:
1) é preciso fazer o PET (Plano Educacional por Tutoria), que se torna
mais fácil se já foi feito o PEI (Plano Educacional Individualizado)
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2) o PET está fundamentado na identificação das redes educativas (como
chegamos a falar aqui), o currículo funcional (com base em competências
e habilidades, NÃO em conteúdo escolar), estruturação de rotina
(situações de aprendizagem) e a tutoria (orientações aos responsáveis).
Como não sabemos quanto tempo ainda levaremos nesse processo,
ficam as sugestões! Uma vez realizada a avaliação diagnóstica e a identificação
das modalidades de aprendizagem, a construção do PEI necessita focar em
aspectos pedagógicos acadêmicos e funcionais e envolver profissionais e
familiares. Este instrumento fundamentará a prática pedagógica inclusiva.
Alcançada esta etapa, a elaboração do PET torna-se ferramenta para priorização
das competências a serem desenvolvidas, ferramenta para avaliação docente,
ferramenta para acompanhamento do processo de aprendizagem e ferramenta
para a tutoria da família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratarmos do universo de sujeitos aprendentes com deficiência, há
uma

diversidade

de

apontamentos

interessantes

para

atuação

do

psicopedagogo. Compreende-se que as causas do não aprender podem ser
diversas, uma vez que os contextos são multifacetados. Compreende-se que
uma trajetória de aprendizagem não é linear pois o desenvolvimento humano
margeia se padrões e singularidades, mas mesmo diante dessa premissa,
obstáculos significativos podem necessitar de apoio para serem vencidos.
Compreende-se que a estruturação do conhecimento pode ser mais funcional e,
assim, permitir que o sujeito aprendente com deficiência necessite menos de
apoio. Esse pode ser o tratamento mais alusivo a contextos acessíveis.
Diante desse processo, a atuação do psicopedagogo pode se constituir
como uma rede de apoio a inclusão ao tratar-se como uma estratégia
colaborativa que se percebe eficiente junto ao sujeito aprendente com
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deficiência, apoiando-o e, também, apoiando os gestores educacionais e
equipes multiprofissionais. O psicopedagogo atuante no processo de
aprendizagem pode facilitar a interpretação do estímulo ambiental chamando
atenção para os seus aspectos pertinentes, atribuindo significado à informação
recebida e assim identificando modalidades de aprendizagem ao captar um
formato individualizado e singular no processo de aprendizagem.
Dessa forma, o psicopedagogo possibilita ao sujeito aprendente com
deficiência o acesso à aprendizagem de regras e princípios mediadas a novas
aprendizagens assim como sujeitos aprendentes sem deficiência. Torna o
estímulo ambiental relevante e significativo favorecendo o desenvolvimento
humano e aprendizagem de saberes, tendo como base uma matriz clínica
importante; pois, trata da investigação de possibilidades, inferências de
hipóteses e identificação das melhores ferramentas de intervenção.
O psicopedagogo pode atuar como intermediário nas questões sociais e
de comportamento no apoio a comunicação e desenvolvimento da linguagem
em atividades ou brincadeiras escolares e domésticas bem como nas atividades
dirigidas ou pedagógicas na escola como orientadores de plano de ação e
planos de estudos. Há uma possibilidade de atuação muito significativa em
apoio a elaboração do PEI_ plano educacional individualizado, ofertando à
equipe escolar oportunidade de melhor reconhecimento das necessidades
pedagógicas mais amplas ao desenvolvimento do sujeito aprendente. Em se
tratando de uma atuação em prol da coletividade, a fundamentação
educacional oportuniza instrumentalizar os profissionais e dar sentido ao
trabalho cooperativo. Cooperando na dinâmica da equipe escolar, sua expertise
em identificar barreiras ao desenvolvimento de grupos poderá eliminar ou
minimizar obstáculos que não promovam o sucesso educacional.
Em se tratando do contexto pandêmico, o suporte do psicopedagogo ao
ensino remoto trouxe como particularidades a atuação psicopedagógica como
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rede de apoio, ofertando a outros profissionais e responsáveis estratégias de
acompanhamento e tutoria as aulas realizadas em formato virtual, como
também redefiniu conceitos como redes educativas e processos colaborativos.
Processo esse que foi construído fundamentado em teóricos como Feuerstein
(2012), mas que não dispunha de modelos, conseguiu trazer resultados
benéficos aos sujeitos aprendentes com deficiência que, apesar das dificuldades
advindas do isolamento social, puderam dar continuidade ao seu processo de
aprendizagem e consequentemente desenvolvimento.
Atuação do psicopedagogo como terapeuta da aprendizagem também
pôde ser percebido pela reconstrução de ferramentas, tanto ao processo da
avaliação diagnóstica quanto ao processo de intervenção propriamente dita; e
me utilizo da formação de grupos operativos como uma entre as ferramentas
possíveis nesse período de intervenção virtual.
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CAPÍTULO 11
A ESCRIT(UR)A COMO ATO DE CONHECIMENTO E REBELDIA: A
LITERATURA NO DESENVOLVIMENTO DA ESCUTA SOCIAL

39
Grasiele Reisdörfer
João Paulo F. Tinôco

40

INTRODUÇÃO
Hodiernamente, é possível perceber uma luta ideológica que alcança os
mais variados grupos na sociedade. E nesses espaços observamos estratégias
sendo usadas para com o objetivo de estabelecer verdades. Citamos como
exemplo a escola onde há tentativas de subjugação a partir do poder
disciplinar. Mas como Michel Foucault escreve em sua obra A Arqueologia do
Saber (2014), onde há poder há resistência, esses grupos, ora nas escolas, ora
em outros locais, propiciam práticas que tocam e abrem uma ferida
colonizadora, delineando contra-ataques e emboscadas contra a colonialidade
do poder. Essas lutas encampadas nas escolas geram um novo sujeito histórico
com necessidades e valores outros. Leitor(a), não é uma ideia nova dizermos

39 Mestranda em Educação no Programa de Pós-graduação em Educação na Logos University
International, EUA. Especialista em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul. Foi colaboradora do MERCOSUL Educacional no Ministério da
Educação – Brasil. Atuou como pesquisadora na UNESCO, OEI e CEBRASPE. É pesquisadora no
CLAEC – Centro Latino-Americano de Estudos e Cultura. Atualmente é servidora do Instituto
Federal Catarinense. E-mail: grasiele@unilogos.education
40 Doutor e mestre em Letras (Estudos Linguísticos) pela Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, câmpus de Três Lagoas. Pesquisador no grupo: O processo identitário do indígena de
Mato Grosso do Sul: análise documental e midiática da luta pela terra (UFMS). Pesquisador
associado do CLAEC. Professor orientador do Programa de Pós-graduação em Educação na
Logos University International. EUA. E-mail: lajptinoco@gmail.com
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que no universo escolar há conflitos e que valores sociais são produzidos, nem
que essas ações têm um processo fundamental na construção de sujeitos.
Diante disso, nossas reflexões voltam-se sobremaneira para a escrita
como ferramenta crítica e transformadora, uma vez que acreditamos que o
universo escolar consegue estabelecer relações mais consistentes com as
pessoas e com o mundo em que os sujeitos estão inseridos.
A organização dessa instituição social, a escola, é permeada por relações
de poder e saber que dependem quase que exclusivamente da escrita. Essas
relações de poder e saber reflete nas escolhas por meio dos valores,
ensinamentos e normas da sociedade que são propostos pelos educandos. Em
outras palavras, há uma tensão e disputa entre interesses que legitimam grupos,
pensamentos e sujeitos e que excluem ao mesmo tempo em que incluem.
Com o desejo de explodirmos essa engenharia mantenedora de saberes
já cristalizados e engessados

41

, optamos pensar a escrit(ur)a como ato de

rebeldia, sob o viés epistemológico do pensamento descolonial, em que por
meio dela conseguimos expor a ferida relacional entre ser humano, língua e
identidade, ou seja, marcas na escrit(ur)a do sujeito rebelde que se sobrepõem a
outras e que não conseguem apagar os rastros/restos anteriores e que
alcançam outros povos, outros sujeitos que vivenciam/vivenciaram de maneiras
variadas a marginalização, construindo práticas discursivas de resistência e
denúncia que geram a construção de uma subjetividade de rebeldia. Rebeldia
no sentido de não estar acomodado com o que está posto sem ser discutido,
mas agir concentrando-se no almejo de transformar realidades. Usamos
escrit(ur)a porque tomamos a escrita como escritura, um documento legal e lavrado;
como um palimpsesto de vivências que sobrepõem outras vivências e biografias.

41 Este artigo faz parte dos estudos feitos no grupo de pesquisa Autohistoria: a escrit(ur)a
marginalizada/fronteriza no processo identitário do sujeito periférico (CLAEC), coordenado pelo
professor Dr. João Paulo F. Tinôco (2021 – 2022).
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

144

A apropriação da prática de escrever e se inscrever na letra acontecem
pela necessidade de se colocar presente no contexto social, o que provoca e
proporciona um espaço de diálogo. Sob essa perspectiva, a escrit(ur)a pode ser
manuseada de forma crítica para estabelecer uma discussão dos interesses
marginalizados como uma maneira de trazer reflexões epistêmicas outras, nas
quais os sujeitos marginalizados estão atrelados. Para isso, é preciso apreender
pedagogias outras – trazemos para este trabalho o pensamento descolonial –
que contemplem as diversalidades das culturas periféricas latino-americanas.
Sob o viés epistemológico do pensamento descolonial, a escrit(ur)a
rebelde expõe a ferida relacional entre ser humano, língua e identidade, ou seja,
há marcas na escrit(ur)a do sujeito que compõem um arquivo, isto é, a
escrit(ur)a torna-se não só uma Nova História, mas também um lugar de
autoridade, para que, desse modo nós possamos alargar a possibilidade de
exumar histórias locais e memórias veladas que são construídas por meio de
tensões e resistências; ações que vão de encontro aos saberes hegemônicos

42

,

ao capitalismo, à colonização e aos interesses do governo que privilegiam
grupos específicos.
Além disso, nossas inquietações nos levam a refletir sobre a necessidade
de aprimoramento da escrita, bem como o estímulo à interpretação de texto e
ao pensamento crítico por parte dos educandos. Consequentemente, pensamos
também na necessidade de rever a escrita como um processo de transformação
e conscientização, ora dos educadores, ora dos educandos, sendo o ambiente
escolar um local de interação entre sujeitos mediados pela realidade.
Compreendemos que a sala de aula está vinculada à sociedade, pois, assim
como pode receber influências, pode intervir na realidade dos sujeitos.

42 Poder hegemônico é entendido por nós como qualquer prática de opressão.
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Desse modo, temos por objetivo discutir a escrita como escritura por
acreditarmos que a mesma seja concebida como um arquivo (FOUCAULT, 2014),
que consiste de um conjunto de documentos que remeteriam a diversos
acontecimentos que ocorreram numa dada ordem social. Quer dizer que, sob o
fio discursivo descolonial, por meio da escrit(ur)a é possível perscrutar uma
relação entre a história e a memória: passado/presente e/ou presente/passado
que deixam rastros: herança que nos aproxima do passado e aponta o futuro.
Para isso, valemo-nos dos estudos de Gloria E. Anzaldúa (2012) quanto à
escrit(ur)a autohistoria como ato rebelde que manifesta outras maneiras de
existir e ser. Anzaldúa (2012) nos ajuda também com os estudos descoloniais,
cuja preocupação está suleada por uma crítica pensada de fora, geralmente
alhures. Trazemos a noção de Local Geoistórico nolasquiano (NOLASCO, 2013)
que é entendida como o lugar que arraiga histórias locais e que nos ajudam a
exumar memórias veladas; arquivos que recolhem memórias que estão à espera
de ser postas à vista. Com Flecha e Mello (2010) partilhamos a crítica feita da
literatura como possibilidade de sonhar e agir, dando sentido à própria
existência.

A escrit(ur)a como processo de (trans)formação
A escrit(ur)a é por nós entendida como um acordar da consciência diante
de realidades e atos de marginalização, os quais colocam os sujeitos num local
de silenciamento. Ou seja, é um caminho que pode potencializar o saber que
destoa dum pensamento lógico. Também é a encruzilhada que nos leva ao
conhecimento que guia nossos passos, dando-nos ânimo para dedicar a nós
mesmos a diferentes perspectivas da realidade, e, desse modo, às diferentes
condições de vida. A escrit(ur)a tem o poder de atravessar o tempo para trazer à
tona as mais dolorosas experiências e que são vistas como aprendizados

NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

146

valiosos. Desse modo, ela alcança outros sujeitos que compartilham dos
mesmos saberes, dando-lhes a escolha de se empoderar.
Diante dessas várias vozes rebeldes, emerge o gênero autohistoria
fomentado por Anzaldúa (2012); é a sua amplitude do alcance das várias
estórias contadas pelas mulheres Chicanas/indígenas que vivem ou viveram os
mesmos conflitos de quem está escrevendo. A autohistoria tem como desejo
ouvir os gritos que estão e são silenciados, e que quando cortam o sossego da
ignorância da revolta (NOLASCO, 2019) denúncias emergem contra a opressão
do poder colonial que alaga os espaços secos, incomodando as leituras
cristalizadas socialmente, colocando-nos como espectadores emancipados.
(RANCIÈRE, 2012).
Rancière (2012) fomenta que o espectador emancipado é aquele que
contraria a ideia socialmente disseminada, em outras palavras, o olhar do
leitor/escritor não o impede de (trans)formar o que lê pela interpretação e que
passa, necessariamente pelo corpo, pela seleção, imprimindo algo que possui
naquilo que é apreendido, violentando inevitavelmente o texto como
tessitura/tecido. É um tecido que se rasga e deve ser mais uma vez costurado,
buscando outros formatos de tecidos para que se possa construir uma colcha
de retalhos históricos.
A interpretação adentra num espaço de luta, por isso é preciso que nós
desconfiemos até de nossa escrita. Pois, não podemos esquecer que os sujeitos
escrevem/falam a partir de determinados espaços e momentos específicos,
sendo impossível nos afastarmos das “hierarquias de classe, sexuais, de género,
espirituais,

linguísticas,

geográficas

e

raciais

do

‘sistema-mundo

patriarcal/capitalista/colonial/moderno’” (GROSFOGUEL, 2010. p. 381-382). Aqui
afastamo-nos (ou tentamos) do mito do Ego não situado. Ou seja, lembramonos que somos e estamos conectados e que somos (des)construídos a partir do
olhar do outro. Assim, a nossa intenção é desaprender para a aprender com o
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objetivo de apreender conhecimentos que nos tirem dum local dicotômico e
arborizante.
Anzaldúa não escreveu muito sobre a noção de autohistoria, apenas
alguns apontamentos que foram possíveis de apreender sobre esse gênero. De
acordo com Lea Colchado (2020), enquanto ainda não existe uma crítica
profunda em relação à autohistoria, há no campo dos estudos fronterizos uma
proposta de usá-la como metodologia e gênero.
Diante disso, vemos a escola como um lugar estratégico para pensarmos
a autohistoria como um princípio descolonial, cujo desejo é desvelar histórias
outras que são produzidas pessoal e coletivamente. É um efeito bumerangue.
Histórias relatadas que nos alcançam e tocam, como se o outro soubesse o que
já experienciamos. É uma letra contornada de navalhas.
A autohistoria é uma prática da escrit(ur)a de si em que o sujeito relata
experiências pessoais e coletivas. O sujeito, enquanto relator e testemunha,
tende a abordar sobre questões traumáticas, levando em consideração o seu
Local Geoistórico, ou seja, discute histórias particulares a partir dum sujeito
específico e local específico. Por outro lado, a autohistoria indica coletividade e
consciência de um grupo específico. Assim, a escrit(ur)a autohistoria propõe
uma promessa de cura: o outro habita em nós e nós habitamos no outro. Longe
dum pensamento homogêneo, a autohistoria leva em consideração as
diferenças entre os sujeitos a partir duma perspectiva dialógica em que há
terrenos comuns que ainda não foram e devem ser mapeados para fazer uma
ponte que diminui a distância entre o eu e outro (KEATING, 2006).
A autohistoria permite que o aluno adentre num processo de escavação
do processo reflexivo que requer uma interconexão entre os rastros identitários,
a linguagem e o trauma, dando lugar para uma escrit(ur)a epistemológica,
apoiada numa teorização fronteriza (ANZALDÚA, 2012; COLCHADO, 2020).
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Anzaldúa (2009) descreve a autohistoria como um termo para descrever o
gênero escrit(ur)a de si que conta uma história pessoal ou coletiva usando
elementos fictícios, algo como um memoir ficcionalizado, um ensaio
autohistoria pessoal que teoriza também. A autohistoria propicia momentos de
crítica, reflexão analítica, quebrando cercas de possíveis mudanças dentro da
cultura, sociedade e estruturas políticas; é um agir epistemológico em que
pensamentos são desestabilizados, sobretudo tornar possível formas de
unidades que não exigem igualdade, mas sim postulam semelhanças (KEATING,
2006). Sempre há as perguntas: o que esse saber outro está tentando desvelar?
Como isso pode amenizar nossas/suas angústias?
O agir de Anzaldúa (2012) vai nesse sentido, perceber o mundo a partir
de outro olhar, por exemplo, o olhar das mulheres indígenas, um olhar que
carrega a vivência de uma promessa de inclusão e equidade. Mas, enquanto ela
não vem, os povos que foram colocados à margem não querem esperar
sentados. Eles incorporam a sua denúncia, agonia e traumas que se
materializam em suas vozes na escrit(ur)a. Esse é o seu processo de cicatrização;
práticas que alumiam percepções outras na/da fronteira. Essas conexões levam
a conhecimentos outros.
É a partir desses conhecimentos outros que podemos formular práticas e
processos que estão atrelados ao pensamento crítico, desenvolvimento
sociopolítico, à formação identitária, cura e resistência. O trabalho de Anzaldúa,
assim como este trabalho, está sob o viés transdisciplinar, porque entendemos
que é preciso puxar fios epistemológicos outros que sustentam o arcabouço
teórico com a proposta de estudar a escrit(ur)a como ferramenta denunciatória
e emancipatória. Por conseguinte, é preciso borrar as margens do saber
hegemônico para problematizar as relações históricas sociais e culturais que
estão aprisionadas pelo processo de colonização. Cabe-nos agarrar no viés
desconstrutivista que aqui fomentamos como princípio para “denunciar
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

149

estruturas e conteúdos da metafísica ocidental que operam no sentido de
valorizar determinados princípios, a partir da explicitação dos seus opostos”
(GUERRA, 2017. p. 96).
O conhecimento é um processo iterativo da desconstrução e construção
da consciência de si, dos outros e do mundo social. É um processo de exposição
do sujeito de uma maneira mais profunda e complexa, ou contraditoriamente,
do conhecimento que transcende a normalidade, hierarquia, objetividade e
dualidade do pensamento e ser.
Anzaldúa (2002) nos ensina que o conhecimento é um ato de reflexão
marcado pelo processo de quebrar prisões mentais e emocionais com o
propósito de mergulhar numa percepção que abre espaços para refletir a partir
do mais profundo de nós, por exemplo, mental, emocional, instintiva, imaginária
e do corpo social e político para gerar saberes subversivos.
A partir dessa definição, Anzaldúa (2002) nos ensina que o conhecimento
desbarata algumas problemáticas binárias que silenciam os saberes que não são
construídos e valorizados pelo/no centro. Ou seja, para Anzaldúa (2002) o
conhecimento é caracterizado por uma profunda reflexão de si e do outro que
pode nos mostrar uma opção descolonizante da mente e do ser.
A proposta da escrit(ur)a, sob o viés da autohistoria, dentro da sala de
aula pode ser usada como um processo desestabilizador de crenças e
preconceitos que perduram na sociedade sobre questões que não são
discutidas. Além disso, pode ser um processo que fortalece a valorização de
experiências e saberes que são colocadas à margem e mal compreendidas. Por
exemplo, os saberes indígenas, as religiões afrodescendentes, os povos
imigrantes, os sem letra e sem-terra, para citar alguns.
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Práticas Pedagógicas: rumo ao pensamento reflexivo
A partir dessas perspectivas, é possível pensar em discentes e docentes
em construção, como leitores, escritores e pensantes. Sujeitos atuantes e
reconhecedores do âmbito social em que vivem, fundados no conhecimento de
obras literárias, as quais trazem reflexões atemporais.
Os docentes podem apoiar-se em ações pedagógicas para trazer esses
exercícios para a sala de aula. A exemplo, lançamos mão também das Tertúlias
Literárias Dialógicas que podem ser um instrumento social de reflexão literária
participativa.
De acordo com Flecha e Mello (2005, apud MELLO et al, 2010, p.4), “a
atividade de tertúlia literária dialógica teve sua origem ligada aos movimentos
sociais da Espanha logo após o término da ditadura de Franco em 1975”. Essa
atividade tem como proposta a democratização do acesso à leitura. Mello et al
(2010, p. 2), trazem que, a Tertúlia Literária Dialógica vem se apresentando
como um importante instrumento no campo da educação, “[...] mais
especificamente ao proporcionar nova forma de interpretação de textos
clássicos com a proposta de democratização do acesso à leitura”. É uma opção
de desmistificar o ato de ler a literatura clássica como possível somente para
quem teve alta escolaridade, bem como, potencializar discussões outras.
Flecha (1997) assim sintetiza a dinâmica: A tertúlia Literária se reúne em
sessão semanal de duas horas. O livro e a parte a comentar em cada próxima
reunião são decididos por todos. Todas as pessoas leem, refletem e conversam
com familiares e amigos durante a semana. Cada pessoa traz um fragmento
para ser lido em voz alta e explicado, uma vez que há na escolha um significado
determinante. O diálogo se vai construindo a partir dessas contribuições.
Os debates entre diferentes opiniões se estabelecem através de
argumentos. Se todo o grupo chega a um acordo, ele se estabelece como a
interpretação provisoriamente verdadeira, pois a verdade é uma construção,
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sempre está sendo construída. Caso não se chegue a um consenso, cada pessoa
ou subgrupo mantém sua própria postura; não há ninguém que, por sua
posição de poder, explique a concepção certa e a errônea, mas possíveis visões
de mundo.
Flecha (1997) pontua que este tipo de desenvolvimento da reflexão e da
aprendizagem instrumental relaciona-se ao diálogo individual e coletivo,
explicando que o dialógico não se opõe ao instrumental, mas sim à colonização
tecnocrática da aprendizagem. Ou seja, evita que os objetivos e procedimentos
sejam decididos à margem das pessoas, protegendo-se atrás de razões de tipo
técnico que escondem os interesses excludentes de minorias.
Flecha aborda sobre a criação de sentido, como possibilidade de sonhar
e agir, dando sentido à própria existência. Ao se unirem, no processo de
aprendizagem, conhecimento vindo das instituições que estruturam a sociedade
moderna (escola, ciência, literatura etc.) e vindas do mundo da vida,
proporciona-se um enriquecimento mútuo a esses dois âmbitos da vida.
Permite-se a integração do cognitivo, do ético, do estético e do afetivo,
superando-se a sensação de desilusão e fragmentação trazida pela crescente
necessidade de se mover e de escolher na atual sociedade, sob a pressão dos
muitos riscos que temos que enfrentar. Uma criação de sentido que se dá em
torno da vida coletiva, embora beneficie diretamente a vida pessoal também.
Nesse sentido, Cosson (2014) reforça que o ato de ler está relacionado
com o diálogo que se põe com o passado juntamente com a experiência do
outro. Na sequência, sucede o encontro do eu com o outro por meio dos
códigos registrados em algum lugar, esse vem a ser o objeto da leitura, a qual é
parte do contexto e tem no contexto o seu horizonte de definição. Ler é
compartilhar os sentidos de uma sociedade.
Cândido (2004) nos traz que ao negarmos, ou melhor, quando nos é
negado o acesso e a fruição da literatura, não estão simplesmente nos negando
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o contato, estão mutilando a sociedade. Cândido traz a reflexão de que a
literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento pelo fato
de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a
miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela
tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos (CÂNDIDO, 2004, p. 186).
Essas reflexões de Cândido remetem a importância da literatura para a
descolonialidade. Sobre isso, Mignolo (2008) ressalta que o pensamento
descolonial significa também o fazer descolonial, já que a distinção moderna
entre teoria e prática não se aplica quando você entra no campo do
pensamento da fronteira e nos projetos descoloniais.
Neste mesmo sentido, Anzaldúa pontua em sua obra Borderlands (2012),
que as reflexões descoloniais são como pontes de conexão. Elas empoderam
qualquer ser humano, mulher, homem ou qualquer outra etiqueta com a que se
identifique, a quem o uniforme do gênero do patriarcado o deixe estreito, o
aperte, o afogue, ou se arrebente pelas costuras. Elas se dirigem a toda pessoa
que tenha vocação de corpo desnudo, de pele mostrando o vento e o sol. Pois,
o significado não é algo estático; o significado é um líquido que cristaliza,
criando formas geométricas segundo o momento, o lugar e segundo quem seja
a pessoa que corre ao encontro com o texto. Cada encontro contém o potencial
de gerar um significado diverso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrit(ur)a dentro da sala de aula, sob a pluma dos estudos
descoloniais, é compreendida como uma ponte que não separa mas aproxima. É
uma ponte que pode facilitar a reflexão crítica social e a aproximação de
vivências outras. Os alunos são encorajados a escrever sobre experiências que
estão atravessadas com suas questões sociais. Desse modo, alunos e
professores se engajam em diálogos reflexivos que ajudam seus docentes a se
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aprofundarem em diferentes temáticas sociais, bem como a oportunidade de
eles processarem seus pensamentos e articularem aquilo que não conseguiram
durante as aulas. E, por conseguinte, trazerem à baila experiências dolorosas
que há muito tempo estava tamponado. É o exercício de ausculta/escuta dos
escritos, das vozes que outrora foram silenciadas.
A escrit(ur)a costura e fia uma coberta de saberes locais epistemológicos
outros, a partir duma escrit(ur)a colaborativa ramificante, cujas raízes buscam
reorganizar um novo tipo de ser e existir no mundo contemporâneo. Por fim,
esperamos que outras pesquisas aconteçam na direção de jogar mais luzes à
reflexão que ora produzimos, numa contribuição para a nossa área e para as
políticas públicas que precisam considerar o processo reflexivo, crítico e rebelde
dentro das salas de aula.
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CAPÍTULO 12

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM NAS CONCEPÇÕES DE PAIN E
VYGOTSKY: NOTAS SOBRE UMA APRENDIZAGEM MEDIADA POR FATORES
COGNITIVOS E DE INTERAÇÃO SOCIAL

Gabriel César Dias Lopes
Estélio Silva Barbosa
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INTRODUÇÃO
Para

compreender

os

fundamentos

teóricos

do

processo

de

aprendizagem e suas funções interdependentes, há que ter em perspectiva a
complexidade da função educativa, em que dicotomicamente a aprendizagem é
vista, também, como instância alienante e como possibilidade libertadora. A
realidade é que a educação historicamente falando acaba marginalizando os
que fogem, acaba por marginalizar aqueles que aprendem de forma diferente
do padrão (PAÍN, 1985).
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Paín (1985) reflete que o processo de aprendizagem se inscreve na
dinâmica da transmissão da cultura, que constitui a definição mais ampla da
palavra educação. Reflete que a educação possui a função mantenedora,
socializadora, repressora e função transformadora. Segundo a autora, a
dimensão do processo de aprendizagem é ratificar suas dimensões (biológicas,
cognitiva, social), relacionando o id, o ego e o superego com a aprendizagem,
considerando que as mesmas reúnem num só processo a educação e o
pensamento, já que ambos se possibilitam, mutuamente, no cumprimento do
princípio de realidade.
Nesse sentido, Pain coaduna com Vygostky, teóricos nas áreas do
Interacionismo e Construtivismo, quando afirmam assim que existem dois tipos
de condições para a aprendizagem: as externas, que definem o campo do
estímulo, e as internas, que definem o sujeito, tanto uma quanto à outra podem
ser estudadas em seu aspecto dinâmico, como processos, e em seu aspecto
estrutural como sistemas.
A autora sinaliza sua posição a respeito da definição do termo
aprendizagem, no âmbito de sua perturbação, isto é, a patologia do mesmo
situando o conceito de problema de aprendizagem e o histórico dos fatores
fundamentais no diagnóstico do mesmo.
Pain

(1985)

afirma

que

para

compreender

os

problemas

de

aprendizagem há que se fazer uma retrospectiva histórica dos fatores que
podem desencadeá-los: Fatores orgânicos, fatores psicológicos, fatores
ambientais, fatores pedagógicas, fatores socioculturais, esses fatores merecem
toda atenção principalmente os fatores orgânicos, que revelam a necessária
atenção quanto à desestruturação da estrutura cognitiva por causa do corpo. Os
fatores ambientais também merecem atenção, pois possibilita a aprendizagem
pelo o que o meio oferece e os fatores pedagógicos, que muitas vezes
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contribuem para as dificuldades ao processar as habilidades de leitura e escrita
do aluno.
É nesse contexto que buscamos apresentar as contribuições desses
renomados autores sobre a interação social e a cognição como fatores
necessários para aprendizagem. A temática é descrita, elucidada à luz da
pesquisa bibliográfica em livros e periódicos, que inserido na abordagem
qualitativa, luxuosamente se voltam para temática, para a questão norteadora e
objetivos propostos.
De acordo com Severino, 2017, todo trabalho cientifico precisa a
princípio estar em volto de fontes bibliográficas para fundamentar a base.
Lakatos, 2017, colabora no pensamento de Severino apresentando a
importância da investigação em diversas obras literárias sendo a pesquisa
bibliográfica o alicerce inicial de um novo conhecimento cientifico e da própria
ciência em si.

Aprendizagem, cognição e interação social: concepções de Sara Paín
Sara Paín, formda em Psicologia em Genebra, Doutora em Filosofia pela
Universidade de Buenos Aires. Foi professora em diversas univesidades e
faculdades, contribuiu muito em consultorias para UNESCO. Sempre fazendo a
ponte de conhecimentos entre Brasil e Argetina, um tercãmbio de estudos e
pesquias que contribuiu para o surgimento da psicopedagogia no Brasil.
As temáticas sobre conhecimento, aprendizagem e seus problemas eram
fomentados com frequência por essa grande pesguisadora.
Sara Paín tinha uma visão de uma formação independente, e complementar
(grifo nosso) não somente na concepção discente, mas docente também. Para autora a
aprendizagem deve ser um processo simples e dinâmico presente na vida de ambos;
“ aluno e professor” .Segundo Paín:
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(...) a aprendizagem é um processo dinâmico que determina uma
mudança, com a particularidade de que o processo supõe um
processamento da realidade e de que a mudança no sujeito é um
aumento qualitativo em sua possibilidade de atuar sobre ela. Sob o
ponto de vista dinâmico a aprendizagem é o efeito do
comportamento, o que se conserva como disposição mais econômica
e equilibrada para responder a uma situação definida. De acordo com
isto, a aprendizagem será tanto mais rápida quanto maior for a
necessidade do sujeito, pois a urgência da compensação dará mais
relevância ao recurso encontrado para superá-la ( PAÍN,1985, p.23).

Essa fala reforça os seus estudos que ratificam que tanto fatores internos
como externos interferem no processo de aprendizagem. Os fatores externos,
normalmente, não são levados em conta. Observam-se mais os fatores internos
e sua repercussão na aprendizagem. Leva-se em conta que a criança aprende
com o corpo, e, nisso é preciso observar sua autoimagem e autoestima.
Outro aspecto interno a ser investigado é a condição cognitiva da
aprendizagem, o equilíbrio entre as fases do desenvolvimento e a compreensão
do que está sendo estudado. Cada indivíduo também apresenta uma aptidão
para determinada área específica do conhecimento ou da arte. Assim, o ato de
aprender pode apresentar motivações, que podem ser primárias, quando vem
da satisfação em aprender ou secundárias, quando há uma gratificação por
parte de alguém, que pode ser a família, a criança tem ou precisa ter um
objetivo ao querer aprender a ler e escrever.
Paín (1985, p.12) explica que “a aprendizagem se dá simultaneamente
como instância alienante e como possibilidade libertadora”, sendo assim, é
possível afirmar que a educação pode ser alienante, repressora ou libertadora, e
neste contexto, estão inseridas as crianças com dificuldades na aprendizagem
desencadeando problemas que interferem na vida dos mesmos, não permitindo
que o aluno desenvolva as habilidades esperadas na sua fase.
Aquilo que chamamos de dificuldades de aprendizagem, Sara Paín
(1985, p.14) chama de “perturbações na aprendizagem, aquelas que atentam
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contra a normalidade deste processo, em qualquer que seja o nível cognitivo do
sujeito”. É o olhar diferenciado e atento a cada criança que identificará os
fatores que estão interferindo na aquisição do conhecimento, a necessidade de
cada um e as possibilidades que podem ser desenvolvidas. Um dos destaques
da obra de Paín é quando avalia que o problema na aprendizagem pode ser
enquadrado como um sintoma e não como um quadro permanente, dentro da
infinidade de possibilidades para justificar o não-aprender, dependendo do
significado que aprendizagem tem para cada indivíduo.
Ressalta, também, que as dificuldades de aprendizagem podem ser
parciais ou em determinadas áreas do conhecimento. Paín antecipa em 1985
aquilo que foi notabilizado por Howard Gardner (1998) quando descreve os 7 os
tipos de Inteligência
inteligência

(inteligência lógico-matemática, inteligência linguística,

visual-espacial,

inteligência

corporal-cinestésica,

inteligência

musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal ), que representam as
habilidades desenvolvidas pelo individuo de forma inata para alguns,

que

segundo Paîn, essas inteligências são necessárias para o desenvolvimento da
aprendizagem.
Os processos de aprendizagem não configuram, nem define uma
estrutura como tal, se a aprendizagem não é uma estrutura, não resta dúvida
deque ela constitui um efeito, e neste sentido é um lugar de articulação de
esquemas ‘’assim o problema de aprendizagem é definido como sintoma e
quando isso repercute no comportamento, quando não acompanhado de forma
coerente e atenciosa pode gerar uma descompesação esse sim preocupante’
(PAIN, 1985, p.28)
Entende-se que os problemas de aprendizagem se referem aos
momentos difíceis ou situações melindrosas que o a criança está submetida e
que interferem no seu cotidiano escolar, dificultando o acompanhamento junto
à classe.
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Por vezes, diante de uma metodologia inadequada, o aluno é rotulado e
excluído do restante da sala e encaixado junto aos demais considerados com
dificuldades de aprendizagem, a autora ainda sobre os problemas de
aprendizagem afirma:
O problema de aprendizagem é entendido como uma patologia,
considerada em dois sentidos: um amplo, pouco estudado e
explorado; e um sentido mais restrito, o qual é mais comum nos
consultórios e escolas, não tão profundo e mais aceitável para um
sujeito que aprende (PAIN, 1985, p.30).

Problemas de aprendizagem sempre existiram, seja seu surgimento
influenciado por fatores patológicos ou não. Para tanto é preciso conhecer as
origens das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Sobre isso Pain (apud
BOSSA 2007, p.43) caracteriza alguns fatores que colaboram para o surgimento
dessas dificuldades como:
•

•
•

•

•

Fatores orgânicos – saúde física (deficiente) falta de integridade
neurológica, alimentação inadequada. Fatores orgânicos – podem
ter como consequência problemas cognitivos mais ou menos
graves, mas que não configura por si só, uma dificuldade de
aprendizagem.
Fatores psicológicos – inibição, fantasia, ansiedade, angustia,
inadequação a realidade, sentimento generalizado de rejeição.
Fatores ambientais – tipo de educação familiar, grau de
estimulação que a criança recebeu desde os primeiros dias de
vida, a influência dos meios de comunicação.
Pedagógicas: métodos inadequados de ensino; falta de
estimulação pela pré-escola dos pré-requisitos necessários à
leitura e à escrita; falta de percepção, por parte da escola, do nível
de maturidade da criança, iniciando uma alfabetização precoce;
relacionamento professor-aluno deficiente; não-domínio do,
contudo e do método por parte do professor; atendimento
precário das crianças devido a superlotação das classes.
Sócio-culturais: falta de estimulação (criança que não faz a préescola e também não é estimulada no lar); desnutrição; privação
cultural do meio; marginalização das crianças com dificuldades de
aprendizagem pelo sistema de ensino comum.

De acordo com os fatores citados pela autora, os fatores pedagógicos
pode ser o fator que mais se aplica a realidade do cenário das dificuldades de
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aprendizagem, uma vez que se observa uma falta de estimulação pela préescola dos pré-requisitos necessários à leitura e à escrita o que leva os alunos a
seguir para outras series Apresentando serias dificuldades de leitura e escrita
prejudicando assim o seu aprendizado
Pain aponta ainda outro fator que contribui predisponentes para os
distúrbios de aprendizagem principalmente da leitura e escrita, a autora
destaca:
Os excessos de radiação, o uso de álcool e/ou drogas durante a
gravidez, as influências placentárias, a incompatibilidadedo Rh com a
mãe (quando não tratada), o parto prolongado ou difícil, as
hemorragias intracranianas durante o nascimento ou a privação de
oxigênio /anoxia ( PAÍN 2006, p.59).

Ou seja, os cuidados pré-natais são necessários e decisivos para o
desenvolvimento saudável na aprendizagem da criança.
A

alimentação

também

é

outro

fator

que

contribui

para

o

desenvolvimento da aprendizagem. Poli (2009, p.9) ressalta ainda que seja
necessário “saber se a criança esta bem alimentada, pois este se constitui um
dos problemas básicos na capacidade de aprendizagem bem como as
condições de abrigo e conforto para o sono”. Diante desse aspecto sabemos
que a criança do nosso país tem na merenda escolar, muitas vezes, a única
refeição do dia. Por este motivo, tal programa assume uma importância vital
para o desenvolvimento escolar do aluno.
O aluno é um ser social com cultura, linguagem e valores específicos.
Paín, apud Bossa (2007, p.45) destaca que quando a criança apresenta
dificuldades de aprendizagem deve ser levada em conta sua individualidade,
particularidade, ou seja, “o professor precisa trabalhar com a diferença,
descobrir as potencialidades de cada aluno para então parti em busca do
desenvolvimento

de

sua

aprendizagem,

transformando-o

em

sujeitos

preparados para enfrentar o mundo”.
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É importante ressaltar que pobreza não e sinônimo de falta de
inteligência, ou seja, essa situação econômica é reflexo da má distribuição de
renda existente em nosso país. Rever a questão de a exclusão social significar
revisar nossa postura, reconhecer a construção ideológica presente em nosso
discurso, verificar rupturas e incoerência.
Ainda sobre os problemas de aprendizagem a autora adverte:
O conceito do termo é que os mesmos não podem ser considerados
como “erros”, opinião de Freud, porque são perturbações produzidas
durante a aquisição e não nos mecanismos de conservações e
disponibilidade. Sendo, assim, com exceção das rupturas muito
precisas, a significação do problema de aprendizagem não deve ser
procurada com conteúdo do material sobre o qual se opera, mas,
preferencialmente, sobre a operação como tal (PAÍN, 1985, p.89).

Paín compreende que o diagnóstico desses problemas é composto por
sete momentos do diagnóstico – motivo da consulta, história vital, hora de jogo,
provas psicométricas, provas projetivas, provas específicas e análise do
ambiente – que procuram obter todos os dados necessários para compreender
o significado, a causa e a modalidade de perturbação que em cada caso motiva
a demanda assistencial.
Toda a perspectiva psicopedagógica (que ela distancia da psicológica) de
Sara Pain situa-se no sentido de relacionar a compreensão da aprendizagem e
das perturbações da aprendizagem entre a psicanálise, a teoria piagetiana e o
materialismo histórico, situando um entendimento amplo da realidade do
indivíduo em toda a sua perspectiva, sem apenas privilegiar uma determinada
visão.

Concepção de Vygotsky
Lev Semenovitch Vygotsky, um grande psicólogo que aprofundou seus
conhecimentos nas teorias que envolvem o processo de aprendizagem, fazendo
ressurgir uma nova corrente de ideias e reflexões chamada de Sócio-

NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

163

construtivismo. Defende, portanto, a importância das interações sociais da
criança com o mundo.
Uma das principais contribuições de Vygotsky (1978) foi ter rejeitado a
ideia de que os processos mentais amadurecem natural e progressivamente. Ele
propôs um enfoque baseado na visão Marxista de que as mudanças históricas
na sociedade e na vida material produzem também mudanças na natureza
humana, na consciência e no comportamento. Também sugeriu que para
entender a mente humana, é necessário entender a sua origem em termos
culturais e sociais. Vygotsky (1978) fez uso dos padrões do desenvolvimento da
mente humana como um meio para entender o comportamento humano.

Ao desenvolver a sua teoria dos processos psicológicos superiores
(pensamento, linguagem e comportamento volitivo), Vygotsky rejeitou teorias
que procuravam entender a mente humana através da experimentação e
reflexologia. Ele afirmou que se alguém pretende entender a mente humana – a
consciência, o entendimento precisa ser buscado fora dela e não dentro dela.
Para Vygotsky, a consciência individual não está na cabeça do indivíduo,
mas nas interações com o ambiente. Assim, enfatizou a importância dos
aspectos sociais e culturais da mente humana refletidas na atividade humana. A
mente humana, para ele, é expressa pelas ferramentas culturais – signos e
palavras – que causam mudanças na atividade, e consequentemente na
percepção interna da mente.
Em Vygotsky, as funções mentais superiores modificam conforme
ocorrem as interações sociais e culturais do indivíduo com o ambiente por meio
de ferramentas. Esta interação pode ser entendida através da atividade realizada
pelo indivíduo com um objetivo determinado. Partindo deste pressuposto
entende-se que a educação escolar é um meio que proporciona a interação do
indivíduo com seus semelhantes, visando o desenvolvimento moral, intelectual,
NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

164

cognitivo e o seu aprimoramento para atuar no mundo, proporcionando
oportunidades desafiadoras que servirão de estímulo físico intelectual,
produtivo, crítico e reflexivo, contribuindo de forma digna e responsável para a
construção da cidadania.
De acordo com Vygotsky, as interações sociais e culturais são necessárias
para a aprendizagem. Os indivíduos criam seus mecanismos psicológicos para
aprender a controlar seu comportamento, segundo o autor individuo tem papel
ativo no desenvolvimento da sua aprendizagem.
Vygotskyi destaca que as funções psicológicas do ser humano surgem da
interação dos fatores biológicos que são parte da constituição física do
homem, com os fatores culturais, que evoluíram através da historia, Rego
enriquece essa o pensamento de Vygotsky ao afirmar:

As funções psicológicas especificamente humanas se originam nas
relações do individuo e seu contexto cultural e social(...) A cultura, é
portanto, parte constitutiva da natureza humana já que sua
característica psicológica se da através da internalização dos
modos historicamente determinados e culturalmente organizados de
operar com informações (REGO, 1995, p. 42)

Observando a citação acima é possível afirmar que a interação do ser
humano com seu meio está intermediada pela cultura desde o primeiro
momento do nascimento, sendo os pais, os professores, os adultos em geral os
principais agentes mediadores.
Graças às suas múltiplas oportunidades de estabelecer relações
interpessoais com os agentes mediadores, o ser humano pode desenvolver sua
competência cognitiva; porém, tal competência aparece primeiro na vida de
uma pessoa no plano da relação interpessoal e, consequentemente, sofre a
mediação dos padrões culturais dominantes.
A cultura segundo Vygotsky engloba múltiplos aspectos, como;
conceitos, explicações, raciocínios, linguagem, ideologia, costumes, valores,
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crenças, sentimentos, interesses, atitudes, organização familiar, profissional,
econômica, social, tecnológica, e outros. Principalmente a cultura e os grupos
sociais segundo Vygotsky podem contribuir para superar as dificuldades de
aprendizagem.
A cultura é o contexto simbólico no qual o homem nasce e através da
qual direciona seu olhar. Ao mesmo tempo em que é produto da interação
humana, a cultura é também produtora do homem e de toda a rede de
significados com os quais compreende e interage no mundo.
No momento em que se considera cada aluno como o principal agente
do seu processo de aprendizado é absolutamente necessário examinar como
este aluno aprende, quais são suas principais capacidades? Onde estão suas
limitações? Quais são seus interesses e qual é o seu ritmo? A atenção e o
respeito a essas questões definirão o ritmo e o sucesso da aprendizagem.
Os fatores biológicos, ou psicológicos ou fatores culturais e sociais, seja
qual for os fatores, uma vez como ser vivente nesse mundo, não têm como
não estabelecer com esse mundo, com esse meio e não ser influenciado, ou
modificado pelo mesmo, já afirmava o grande sociólogo Pércio Santos (2002,
p.30-31): “O aspecto mais importante da interação social é que ela modifica
o comportamento dos indivíduos envolvidos, como resultado do contato e da
comunicação que se estabelece entre eles.”
Na visão interacionista a chave para a construção do conhecimento é a
interação social, essa interação social conduz ao saber. O acesso ao saber deve
ser garantido a todos, favorecendo as dificuldades que possibilita a troca, uma
vez que o ser humano é um ser social, constituindo-se como sujeito por
intermédio da linguagem. Ele faz parte do processo sócio histórico e é visto
como alguém que interage com o meio para a construção do conhecimento
que, ocorre na ação recíproca e interativa. Dessa forma a aprendizagem ganha
novo significado: ele passa a ser construído em estreita relação com os
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contextos em que são utilizados, sendo impossível separar os aspectos
cognitivos, emocionais e sociais que estão presentes no processo.
A cada dia o papel da educação como elemento essencial ao
desenvolvimento das pessoas e da sociedade é bastante discutido, em função
de sua capacidade de oferecer uma prática sistematizada de forma que, atinja o
educando durante sua existência, pois somos os únicos seres capazes de
desenvolver essa capacidade, Freire sobre isso afirma:
Somos os únicos seres que, social e historicamente, nos tornamos
capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em que aprender é
uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que
meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, o que
não se faz sem abertura ao risco e a aventura do espírito (FREIRE,
1997, p. 77).

Neste sentido, é papel da escola promover atividades diversas,
favorecendo a troca de experiências e o acesso ao saber científico de forma
significativa e contribuindo desta maneira com o pleno desenvolvimento do
educando. Como importante mediador neste processo, surge a figura do
professor que, vivencia um momento especial de reflexão sobre sua prática, na
perspectiva de poder atuar com posturas questionadoras, problematizadoras,
capazes de ir além do cotidiano. Assim, ele deverá basear sua ação pedagógica
nos princípios da ética democrática, dignidade humana, justiça, respeito mútuo,
diálogo e solidariedade, atuando como profissional e como cidadão.
Para “Vygotsky (1978), a vivência em sociedade é essencial para a
transformação do homem biológico em ser humano”. É pela aprendizagem nas
relações com os outros que construímos os conhecimentos que permitem
nosso desenvolvimento mental. Percebe-se assim que a família e os demais
grupos sociais são coautores da construção do indivíduo. É através das
experiências adquiridas, do exercício da autonomia e da crítica consciente que
nos tornamos cada vez mais capazes de agir, de formar, transformar e ser autor

NARRATIVAS EM EDUCAÇÃO:

167

no nosso meio. Portanto, nenhum conhecimento é construído pela pessoa
sozinha, mas sim em parceria com as outras, que são os mediadores.
A aprendizagem é uma atividade cognitiva que ocorre a partir da
consolidação da memória. Vygotsky ainda conceitua aprendizagem afirmando:

[...] a aprendizagem é um processo social e, por isso, deve ser
mediada. O papel da escola é orientar o trabalho educativo para
estágios de desenvolvimento ainda não alcançados pelo aluno,
impulsionando novos conhecimentos e novas conquistas a partir do
que já sabe, constituindo uma ação colaborativa entre o educador e o
aluno. (VYGOTSKY, 1978 p.58).

É importante o professor está atento aos seus alunos procurando
interagir com eles na intenção de saber sobre seu lado familiar, como vivem seu
dia-a-dia na comunidade. Adquirindo a confiança do aluno o professor poderá
desvendar possíveis dificuldades na sua aprendizagem.
Colaborando com o pensamento de Vygotsky sobre o processo de
aprendizagem, Piaget contribui afirmando que a aprendizagem se dá nas
relações homem e ambiente, ou seja, a interação social que Vygotsky já
afirmava e que o sociólogo Pércio Santos também relata em sua obra,
“introdução à sociologia’’ (já citado nessa obra)”. Também é observado que
essas relações se baseiam no conceito de assimilação, acomodação, adaptação
e equilíbrio. Questiona-se aqui então que assimilam esses indivíduos com tais
distúrbios e transformações sociais desde o seu nascimento?
Segundo Vygotsky (1994), desde o nascimento, os seres humanos são
envolvidos em atividades e objetos que os permitem crescerem biologicamente,
cognitivamente e socialmente; sendo que os objetos e as atividades não são
aleatórios, as mesmas são permeadas pela cultura do grupo social a que
pertencem esses seres, o autor ainda afirma:
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas
atividades adquirem um significado próprio num sistema de
comportamento social e, sendo dirigidas a objetos definidos, são
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refratadas através do prisma do ambiente da criança. [...]. Essa
estrutura humana complexa é o produto de um processo de
desenvolvimento enraizado nas ligações entre a história individual e a
história social (VYGOTSKY, 1994, p. 40).

Através da interação o ser humano que vai se constituindo sujeito e
pode, desde pequeno, for atribuindo sentido ao que está em seu entorno.
Dessa forma, esse sujeito vai desenvolvendo internamente as suas funções
mentais superiores, atribuindo um significado intrapsíquico, a partir dos
significados construídos nas relações e interações sociais interpsíquicas.
São bases para essa interação, segundo Vygotsky (1994), os signos e os
instrumentos. Sendo essa interação, a apropriação desses instrumentos a partir
do contato entre os sujeitos. O contato é a mediação propriamente dita. O ser
humano conseguiu evoluir como espécie graças à possibilidade de ter
descoberto formas indiretas, mediadas, de significar o mundo ao seu redor,
podendo, portanto, construir representações mentais de objetos, pessoas,
situações, mesmo na ausência dos mesmos. Essa mediação pode ser feita de
duas formas: através do uso dos signos e do uso dos instrumentos. Ambos
auxiliam no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e o
processo de aprendizagem. Os instrumentos e os signos proporcionariam, para
Vygotsky (1994), a mediação que impulsionaria o desenvolvimento, o ser
humano assimila os valores culturais de seu ambiente, e ao mesmo tempo,
desenvolve consciência crítica sobre os mesmos, tornando-se então capazes de
transformar para assim atender novas exigências no contexto social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano passa grande parte de sua vida na escola; as experiências e
os conhecimentos lá vivenciados possuem grande significação em toda sua vida
social e afetiva, a aprendizagem é o que mais se deseja alcançar no processo de
ensino. Uma aprendizagem mediada por vários fatores, como a cognição e a
interação social. Claro que não existem somente esses fatores, no entanto esses
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se destacam mais na percepção e concepção de Paín e Vygostky, dois grandes
pesquisadores

e

autores

de renomados

estudos que

comportamento humano e o processo de assimilação

envolvem

o

da aprendizagem.

Paín considera em todo o seu trabalho que ainda não há maiores
pensadores como Piaget e Freud que trabalhem tão, bem que explique tão bem
o processo de aprendizagem e a contribuição da epistemologia genética e a
psicanálise para esse processo. Mas é em Vygostky, que os seus estudos mais se
identificam. Paín e Vygostky, possuem em suas pesquisa algo em
ambos enfatizam a necessidade da compreensão da

condição

comum;
cognitiva,

biológica para aprendizagem, defendem a contribuição da interação social
e da cultura para o desenvolvimento do aluno, não só do aluno, mas

do

professor também.
Paín e Vygostky defendem que a aprendizagem acontece antes mesmo
do desenvolvimento mental, pois são as relações sociais que conferem ao
indivíduo os instrumentos para ativar os processos internos que favorecem o
desenvolvimento e constituem os mecanismos psicológicos que formatarão
aprendizagem e memória, por conseguinte.
Nas concepções de Vygostky e Pain, é possível afirma que a relação
educadora – educando não deve ser uma relação de imposição, mas sim, uma
relação de cooperação, de respeito e de crescimento. O aluno deve ser
considerado como um sujeito interativo e ativo no seu processo de construção
de conhecimento. O educador assumi um papel fundamental nesse processo,
como um individuo mais experiente. Por essa razão cabe ao professor
considerar também, o que o aluno já sabe sua bagagem cultural e intelectual,
para a construção da aprendizagem.
Para Vygotsky, e a Pain, a construção do conhecimento se dar
coletivamente, por tanto, deve se ignorar a ação do sujeito de forma individual.
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A educação existe em um mundo diferenciado e sempre diversificado,
por isso a educação deve ser realizada respeitando as condições sócio-culturais
do aluno, isso proporciona a construção continua da aprendizagem de forma
dinâmica e prazerosa para alunos e professores, familiares e para escola como
um todo.
A escola como instância educativa, tem por papel a elevação cultural,
social afetiva e cognitiva dos seus educando e a formação da personalidade do
aluno. De acordo com essas visões, a escola tem que ser o local onde
professores e alunos, diante de uma relação democrática, demonstrem interesse
num objetivo único, dedicando-se conjuntamente em atividades que elevam o
seu modo de ser e de viver, tal relação favorece a aprendizagem.
Como afirma Rodrigues (2006); “O caminho cultural em direção ao saber
é o mesmo para todos os alunos” Todos devem ser assegurados à eficácia da
aprendizagem e a vivência permeada da cultura e do desenvolvimento, seja
cognitivo, seja social. Que essa aprendizagem se efetive, na escola, na vida do
professor, na vida aluno, por que não dizer na vida da família, sendo a família o
primeiro contato social da criança com o mundo de acordo com Pérsio
Santos.
Que esse estudo sirva como um tijolo diante de uma
construção no mundo do saber sobre aprendizagem, cognição

gigantesca
interação

social.
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