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Resumo
Apresento neste artigo uma parte do meu cotidiano de professor-observador com mais de 10 anos de 
sala de aula em um curso de design de moda de uma universidade privada de Goiânia, Goiás, Brasil. 
Durante o mês de maio de 2018 participamos da XXVI Semana Acadêmica de Moda, durante a qual foram 
oferecidas palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações de trabalhos. Me chamou atenção a 
participação e o interesse dos alunos de graduação em conhecer e discutir os caminhos futuros para a 
docência. Destaco neste texto, em especial, o interesse de três alunos que cursam moda nesta mesma 
instituição e que afirmaram sua intenção de ser professores de moda no futuro. A participação ativa dos 
presentes na palestra e a afirmação de interesse ao construir suas histórias de vida me instigaram a 
propor este exercício investigativo de pesquisa narrativa contando com a colaboração desses estudantes. 
O objetivo deste exercício investigativo é aproximar, refletir e valorizar a atuação diligente desses discentes 
no processo de construção das suas carreiras como docentes, mantendo-me atento a questões éticas que 
envolvem a relação pesquisador-participantes da pesquisa. Os colaboradores são duas mulheres e um 
homem cursando três períodos diferentes na mesma universidade privada. Foi solicitado aos estudantes 
que levassem para a entrevista individual uma imagem que os afetasse e que eles reconhecessem como 
marcante para pensar o futuro como professor de moda. Os dados produzidos durante os encontros com 
os colaboradores apontam caminhos que ainda estão ligados às imagens dos cânones da arte, à relação de 
poder que essa função aparentemente oferece a um futuro docente e à aprendizagem colaborativa. Quanto 
mais me aproximo das histórias de vida dos professores na pesquisa de doutorado, mais intenso é o meu 
diálogo com os discentes sobre ensino e aprendizagem colaborativos, narrativas e cultura visual. 

Palavras-chave: docência; pesquisa narrativa; cultura visual.

Abstract 
I present in this article a part of my daily teacher-observer with more than 10 years of classroom in a fashion 
design course of a private university in Goiânia, Goiás, Brazil. During the month of May 2018 we participated 
in the XXVI Academic Fashion Week, during which lectures, workshops, talk wheels and presentations of 
works were offered. I was struck by the participation and interest of undergraduate students in knowing and 
discussing the future paths for teaching. I highlight in this text, in particular, the interest of three fashion 
students in this same institution and who affirmed their intention to be fashion professors in the future.  
The active participation of those present in the lecture and the affirmation of interest in building their life 
stories instigated me to propose this investigative exercise of narrative research with the collaboration of 
these students. The objective of this investigative exercise is to approach, reflect and value the diligent 
performance of these students in the process of building their careers as teachers, keeping in mind the 
ethical issues that involve the researcher-researcher relationship. The collaborators are two women and 
one man attending three different periods at the same private university. The students were asked to take 
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to the individual interview an image that would affect them and which they recognized as striking to think 
about the future as a fashion teacher. The data produced during the meetings with the collaborators point 
to paths that are still linked to the images of the canons of art, to the power relation that this function 
apparently offers to a future teacher and to collaborative learning. The closer I get to the life stories of 
teachers in doctoral research, the more intense my dialogue with students about collaborative teaching 
and learning, narratives and visual culture. 

Keywords: teaching; narrative research; visual culture.

Swing de aprendizagem

Neste artigo desenvolvi um texto que me permitisse exercitar a pesquisa narrativa 
como um treino para minha pesquisa de doutorado em andamento. Ao mesmo tempo que 
eu poderia refletir e entrecruzar teorias e práticas, também revelaria informações e pontos de 
vista particulares de alunas do meu cotidiano e minhas companheiras de trabalho. Comecei a 
desenvolver este texto durante encontros do nosso grupo de estudos que acontece todas as terças 
feiras na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Com as leituras dos textos 
e os encontros semanais do grupo de estudo, cenários de aprendizagem foram construídos e as 
ideias para este texto foram colocadas no papel. Os textos discutidos sobre pesquisa qualitativa 
demandavam um exercício de leitura, observação curiosa e também ativa e reflexiva para estimular, 
guiar e problematizar nossos encontros, tornando cada um deles rico em aprendizagens. 

Nosso grupo de estudos é frequentado por dois alunos de mestrado, cinco do 
doutorado e um pós-doutorando da linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de 
Mediação do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Nós, estudantes, com 
interesses diversos em nossas pesquisas, buscamos trocar experiências que possam contribuir 
com outras possibilidades de aprendizagem, sugerindo textos, imagens e filmes. Acredito que “em 
grupos menores, os aprendizes individuais têm mais chances de desempenhar um papel ativo em 
atividades como revisar e confirmar novas informações, formular perguntas e resolver problemas” 
(Stewart & Ashwell, 2014). 

Nesses encontros sempre fomos estimulados a encontrar nossas próprias vozes, 
expressar nossos pontos de vista e ouvir as experiências dos colegas. Quando falo em experiência, 
penso nos momentos que nos trazem algum tipo de lembrança, seja discutindo questões sobre 
antropologia, pesquisa narrativa, visualidades, consumo, ativismo, seja pensando o ser humano no 
contexto contemporâneo ou vivenciando nossos encontros acompanhados de reflexões e fazeres 
que configuram nossas aprendizagens. 

Nossa agenda de textos para leituras e discussões incluiu, na maioria das vezes, 
trabalhos sobre pesquisa qualitativa, me aproximando de alguns teóricos que discutem esta 
perspectvia (BANKS, 2009; DENZIN & LINCOLN, 2007; ANGROSINO, 2007; OLESEN, 2006; VELHO, 
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1978). Desta forma, pude repensar minhas práticas como pesquisador e definir a proposta 
deste artigo como resultado de uma atividade prática. Percebi em nossas leituras e discussões 
que poderia usar a pesquisa narrativa e ter a chance de refletir sobre as próprias experiências, 
associadas a outras vivências e histórias, como uma maneira de investigar sobre a vida e projetos 
futuros das colaboradoras deste exercício investigativo.

Esses encontros/experiências semanais se tornaram para mim um conjunto de 
aprendizagens e vivências e reforçaram minhas práticas do cotidiano como professor e, ao 
mesmo tempo, como aluno. Encontrar semanalmente para discutir, opinar, ouvir, refletir, pensar 
e repensar sobre textos e conceitos apresentados pelos professores e colegas tornaram minhas 
experiências cotidianas na sala de aula um processo de conhecimento que tem me permitido 
aprender sobre ensino e aprendizagem mediadas por imagens, antropologia, educação nas artes 
visuais e cultura visual.

Sempre me propus desafios de pesquisar, pensar e escrever com quem trabalho, 
apoiado na pesquisa narrativa para compreender as pessoas que compartilham meu cotidiano. 
Contatos frequentes com os colaboradores da pesquisa me oferecem a oportunidade de 
“pesquisar no quintal” (CRESWELL, 2007), ou seja, fazer a investigação no ambiente em que atuo 
profissionalmente. Velho (1978, p.123) chama esse quintal de familiar e diz que “a noção de que 
existe um envolvimento inevitável com objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito ou 
imperfeição já foi clara e precisamente anunciada”. Com a produção dos dados e categorizações, 
seja no campo familiar ou não familiar, tenho consciência de que, na maioria das vezes, essas 
pesquisas invadem a vida do colaborador e do pesquisador. O nosso próprio cotidiano deve ser 
tomado como objeto de investigação e a pesquisa narrativa potencializa as formas de pesquisar 
imagens, vídeos, áudios e comentários do dia a dia dos colaboradores.

No encontro do dia 30 de maio de 2018, falávamos sobre o artigo para o Seminário 
de Arte e Cultura Visual que seria realizado em setembro de 2018 na FAV-UFG. Cada membro do 
grupo de estudos falou sobre seus interesses de escrita para que os colegas pudessem comentar, 
criticar e questionar. Comentei com o grupo que fiquei surpreso com duas alunas e um aluno em 
uma palestra na semana de moda na instituição que trabalho. As estudantes afirmavam com 
muita certeza quererem ser professores no futuro. Tive interesse naquela certeza das estudantes 
e fiquei curioso em saber sobre seus planos de ser docente e como configuravam suas vidas 
e carreiras futuras. Comentei também com os colegas que me tornei professor por acaso, um 
acidente de percurso na vida. Foi a convite de uma amiga que fiz uma pós-graduação em cinema 
e logo depois comecei a lecionar. 

Talvez a aproximação com as colaboradoras e a escrita deste texto me ajudassem a 
compreender melhor as formas de enxergar o (desejo de um) futuro docente, as artes da existência 
e questões de subjetividade. Talvez, ainda, esta aproximação  me apoiasse na elaboração de 
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conceitos da cultura visual, com sua transdisciplinariedade, escutando, escrevendo e refletindo 
sobre histórias de vida, imagens e narrativas do presente apontando para o futuro.

Ter curiosidade pelo outro

A pesquisa narrativa tem como estratégia investigativa neste trabalho as histórias 
presentes e futuras das colaboradoras. Goodson (2008, p. 5) aponta basicamente dois tipos de 
narradores: descritivos e elaborativos. Narradores descritivos nos contam o que aconteceu com 
eles: “Eu sou... Fazendeiro, dona de casa, professor”. Eles narram suas histórias de vida como 
roteiros, um tipo de retrospectiva descritiva do que aconteceu com eles. Em outras palavras, são 
menos ativos no planejamento de suas vidas. Distintamente, narradores elaborativos são, em 
sua maioria, autores de suas próprias histórias. “Eu sempre quis ser um professor, jogador... E me 
esforcei para isso, portanto fiz isso e isso para me tornar...”. Eles participam ativamente das suas 
histórias e planos futuros e nos contam como planejam o futuro ainda no presente. 

As reflexões que apresento a seguir destacam questões que foram emergindo a partir 
dos encontros com duas colaboradoras, uma de 22 e outra de 27 anos, e um colaborador de 36 anos. 
A partir daqui vou me referir às estudantes somente no gênero feminino, respeitando a maioria 
das colaboradoras. As três são estudantes de design de moda, cursam na períodos diferentes na 
mesma instituição e estavam presentes na palestra com o título Moda e pesquisa – caminhos 
possíveis para o mestrado, proferida por Aliny Maia em maio de 2018 na Universidade Salgado de 
Oliveira em Goiânia. Arthur cursa o primeiro período; Jô, o terceiro e Ana, o sexto. As três aceitaram 
e me autorizaram formalmente a utilizar dados neste texto, além de nomes fictícios, respeitando 
suas identidades e mantendo sua privacidade. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas 
individuais e uso de imagens que pedi a elas que levassem para mediar as narrativas. 

Gravei nossas conversas e anotei minhas observações sobre expressões e linguagem 
corporal das colaboradoras. Após as gravações, transcrevi e mapeei as falas por meio de um 
software chamado Audition CC. O software me permitiu ouvir a entrevista desacelerada, bem 
lenta, o que facilitou a transcrição e a reflexão em processo. Com uma ferramenta do Audition CC 
chamada marker, criei uma timeline das conversas, onde eu pudesse marcar conjuntos de ideias e 
falas recorrentes das três colaboradoras. Ao final, tinha um mapa das falas das colaboradoras com 
temas mais relevantes nas nossas conversas.

Embora haja contrastes/diferenças entre as discentes colaboradoras, elaborei um 
pequeno roteiro e mantive as mesmas questões para todas, conforme apresento abaixo: 

- Sobre o ofício de ser professor de design de moda. Como você se vê no 
futuro? 
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- Apresente uma imagem que te estimule a pensar num futuro como 
professor de moda. 

- Descreva e comente a relação entre as imagens e os sonhos, planos que 
projeta. 

O roteiro destacado aponta para o futuro e para como essas colaboradoras vão 
construindo um ‘lugar’ no mundo no qual elas se veem como professoras, como falam sobre seus 
sonhos e sua vida pessoal. Assim, criou-se um espaço aberto para escutar sobre seus projetos, 
vontades e narrativas de serem professoras. 

Três temas ganharam relevância nessas conversas: 1) aprendizagem colaborativa 2) 
à relação de poder que esta função aparentemente oferece a um futuro docente e 3) imagens 
cânones da arte e da moda. Estas temáticas não esgotam as reflexões com as quais me deparei, 
mas apontam para as possibilidades e discussões que inspiram e estimulam a formação dessas 
futuras professoras. 

Os posicionamentos e experiências das colaboradoras criam um contexto que merece 
ser explorado para que, de forma mais orgânica, possam ser compreendidos  temas que ganharam 
visibilidade nesta pesquisa narrativa. Chamo atenção, inicialmente, para o fato de que a ideia de 
aprendizagem colaborativa é narrada por Arthur olhando a Imagem 1, enquanto joga o corpo para 
frente e para trás, afirmando que: 

... independente do gênero, etapa da vida, tá todo mundo ali, com o mesmo 
foco, mesmo objetivo, observando para construir esse conhecimento para a 
gente criar alguma coisa dali, sabendo que junto a gente é mais, que em grupo a 
gente faz muito mais coisa que separado. Então acho que professor é isso, você 
identificar o que cada aluno tem de potencial e ir trabalhando isso com ele e ir 
ajudando ele a enxergar esse potencial nele, ir orientando, falando vai por aqui, 
vai por ali, lê isso, vê isso, sempre tentando instigar, sempre tentando animar, 
sempre tentando construir alguma coisa... (entrevista, 06/06/2018)
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Imagem 1: colaborador Arthur

Imagem 2: colaboradora Jô

 O sonho do colaborador em ser o professor que agrega pessoas, que constrói 
conhecimento coletivo, me parece distante do que vejo e escuto no meu cotidiano de sala de 
aula. Nas histórias que vivo nas instituições privadas, essa vontade que o colaborador registra em 
conhecer seus alunos mais de perto torna-se um pesadelo nas disciplinas teóricas que reúnem 
até 70 alunos. Trabalho com disciplinas teórico-práticas e, para que essa aproximação com meus 
alunos aconteça, tenho usado um recurso chamado Google Classroom. É uma ferramenta oferecida 
gratuitamente e que me ajuda a trocar textos, vídeos, imagens e tarefas com os alunos, mas nada 
substitui o olhar, a aproximação física e o diálogo com os discentes. 

Num mundo de tantas informações, oportunidades e caminhos, a qualidade 
da docência se manifesta na combinação do trabalho em grupo com a 
personalização. No incentivo à colaboração entre todos e, ao mesmo tempo, à 
que cada um possa personalizar seu percurso. (MORAN, p. 26, 2014) 

Com raciocínio similar, a colaboradora Jô apresenta a Imagem 2 segurando o pulso e 
dizendo “é tudo uma colaboração na sala de aula, acho que todos juntos somos mais fortes, eu falo 
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isso sempre, unidos somos mais fortes” (entrevista, 13/06/2018). Apesar de discorrer sobre criação 
coletiva, Momberger engrossa o coro do apoio à reunião de pessoas para aprender dizendo que:

Cada um é sua própria fonte e se segura ao mesmo tempo, movido pela sinergia 
do grupo. A criação compartilhada é uma zona de encontro entre o dentro e o 
fora, o dentro do mundo de si e o fora do mundo do outro. Ela se tece a uma 
‘distância’, sutilmente, pelos encontros, o outro está ali na nossa frente, conosco. 
(MOMBERGER, p. 175, 2017)
 

Em contraponto às falas de Momberger e das colaboradoras, percebo que no cotidiano 
docente se constroem discursos que são, muitas vezes, desencontrados. Enquanto futuros 
professores querem essa aprendizagem colaborativa, compartilhada, percebo na sala de aula a 
preferência por tarefas individuais e, ao mesmo tempo, um crescimento da competição entre 
alunos, fato cada vez mais visível. Sinto que a cultura do empreendedorismo e dos coachs se 
alastra facilmente em ambientes competitivos, torna a sala de aula uma arena onde os resilientes 
suportam todo tido de pressão e os mais tímidos e frágeis se anulam. Jô desabafa sobre essa 
competição em sala de aula dizendo que:

Já vi professor que compete com aluno, já vi aluno que compete com aluno... 
eu sei que o mercado de trabalho é extremamente competitivo, mas eu acho 
que uma pessoa não pode diminuir o outro, tanto o professor, como os colegas 
de sala. Porque eu já fui humilhada por professor, e é uma coisa que pesa. 
(entrevista, 13/06/2018) 

Ainda pensando com o colaborador Arthur sobre a competição em sala de aula, ele 
completa:

Quando você estimula a competição para satisfazer sua vaidade só para você 
dizer, assim: - eu sou o melhor e você é o pior, quando um tem que crescer e o 
outro diminuir, acho que isso não é válido. (entrevista, 06/06/2018)

A riqueza e potencialidade da pesquisa narrativa são significativas e me ajudam a 
entender, mesmo que parcialmente, estratégias de dominação que as colaboradoras configuram 
para o futuro. É recorrente nas falas das colaboradoras a ideia de que o professor age com um 
certo poder sobre os alunos. Jô entende “que o professor é o mestre, existe a hierarquia em sala 
de aula porque tem que ter, mas o mestre não deve simplesmente comandar, ele deve arrastar, 
empurrar” (entrevista, 13/06/2018). Esse jogo do empurra acontece frequentemente entre alunos 
e professores no cotidiano das universidades. Como professor, preciso ficar atento e atualizar meus 
conteúdos, minhas formas de ensinar, de ouvir e me aproximar do mundo dos alunos para que o 
ensino seja bem-sucedido. 

 Ana aponta outro caminho sobre esse poder do professor, gesticulando os braços 
e dizendo: “Ao mesmo tempo que ele tá ensinando, aaaah, assim, claro que tem um respeito, 
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mas não tem aquela hierarquia, eles não se veem como iguais, mas tem respeito.” (entrevista, 
20/06/2018). Não consigo ver esse campo de poder da sala de aula como algo imparcial e neutro. 
Penso que o respeito a que a colaboradora se refere deve ser enfatizado nas relações do dia a 
dia, mas principalmente nos momentos de avaliações, em que a fragilidade do aluno fica mais 
exposta e o professor tem que se posicionar frente às tarefas. 

 Entendo que a neutralidade no espaço escolar não seja um opção acertada e possível, 
há hierarquia entre os cargos da instituição, entre gestores, professores e alunos. Independentemente 
desse suposto poder do professor, penso que o mais importante é o poder de aprendizagem de 
projetos ligados à vida dos alunos, às suas motivações profundas, ou seja, o poder do professor 
gerenciar essas atividades, envolvendo-os, negociando com eles as melhores formas de ensinar e 
aprender (MORAN 2014). Penso que esse poder do professor está ligado à sua capacidade de ser o 
curador dos conteúdos. Com tanta informação disponível, o que e como ensinar? 

Eu também fui educado com a presença marcante dos grandes nomes da arte. 
Corremos o risco de reforçarmos isso cotidianamente, replicando modelos de dominação entre 
professor-aluno e entre imagens de arte-imagens do cotidiano. Isso fica evidente nas entrevistas 
que os alunos discursam sobre os nomes escritos na parte mais alta do panteão da história da 
arte. As colaboradoras evidenciam as imagens clássicas da arte e dizem serem recorrentes nas 
metodologias de ensino de moda. 

Imagem 3: colaboradora Ana

Grande parte da vida estudantil e trajetória de sala de aula das alunas é preenchida 
por essas imagens replicadas por nós professores no altar das imagens consagradas pela história 
da arte. Na Imagem 3, a colaboradora Ana aponta essa preferência, defendendo que:

Para mim toda essa elaboração da cultura e da história da arte voltada para 
história da moda é importante, de como você ter o conhecimento dos três, você 
consegue montar algo que perpetua, esse vestido tá há mais de 60 anos. Ao 
mesmo tempo que é antigo, é atual, então eu acho que a moda é muito isso, 
você tem que saber do passado para você conseguir atuar no mercado atual. 
(entrevista, 20/06/2018)
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A colaboradora articula bem o trio cultura-arte-moda. A Imagem 3 aponta essa suposta 
perpetuação dos objetos. A maioria dos professores e alunos são hipnotizados por imagens de 
moda que buscam inspiração nos grandes artistas. Ainda hoje oferecemos, nos cursos de design 
de moda, as biografias de artistas que compõem o repertório da história da arte-design, levando-
os a usar fontes tradicionais de conhecimento, consideradas referências indispensáveis para o 
desenvolvimento estético das criações dos alunos. Martins (2010) descreve esta prática chamando 
atenção para o fato de que:

 
Com frequência, escolas e professores se acomodam num conservadorismo 
acrítico, subestimam a territorialidade visual dos alunos e optam pela 
subordinação a uma visão modernista que se apega quase que exclusivamente 
à história e à autoridade dos cânones do passado (p. 27). 

Posso dizer que tento me aproximar desse território visual dos alunos. Uso um espaço 
de diálogo que eu possa fazer referências aos grandes nomes da arte, mas também das imagens do 
cotidiano, redes sociais, imagens de fotógrafos de moda locais, sem hierarquização das imagens. 
Nossos alunos são consumidores de imagens de Instagram, que têm vida útil curta e passam 
por nossas timelines cada dia mais rápido. Assim, se apegam aos clássicos como referências de 
bom gosto e das certezas que essas imagens carregam. Conhecer, fazer referências aos grandes 
nomes da arte, faz com que os estudantes se sintam com um poder de discurso sobre os que não 
conhecem essas tais imagens. Ana reforça esse suposto poder do repertório visual da história da 
arte dizendo que:

Eu não consigo criar um diálogo com uma pessoa sobre isso, porque, por 
exemplo: aahhh, uma pintura, sei lá, Degas, as bailarinas, aí é tudo aquela coisa, 
impressionismo, que não sei o que tá, tá, tá, é tão legal as técnicas que eles 
desenvolveram do pontilhismo não sei o que. A pessoa não entende nada, fica 
quem é quem? Onde? Que imagem é essa? Entende? A relação delas com essas 
imagens é de futilidade total. (entrevista, 20/06/2018)

A colaboradora se apoia na técnica para falar sobre a importância da obra de Degas. 
Na maioria das vezes, nos referimos às obras clássicas apontando os aspectos técnicos como 
se este fosse um salvaguarda do estilo ao qual ela foi identificada. Faz parte da sala de aula 
contemporânea ensinar e aprender com imagens. É preciso aprender a construir junto aos nossos 
alunos outros modos e alternativas de ver. É preciso duvidar, suspeitar deste labirinto de imagens 
e sentidos que o mundo contemporâneo faz circular. 

Sempre haverá mais de uma maneira de ver estas imagens clássicas ou ordinárias, 
ou seja, a imagem do que é representado e a imagem que construímos com nossas percepções, 
vivências e repertórios (MITCHELL, 1994). Assim, um dos meus desafios como professor é: como 
aprender e ensinar a lidar criticamente com as imagens cânones da arte e também com as imagens 
do dia a dia que figuram nos meios de comunicação e que nos seduzem com tanta facilidade e força? 



656

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Encontrando um lugar que nos une

Trabalhar com pesquisa narrativa me ajuda a repensar minhas configurações futuras 
como professor, como gestor e como colega de trabalho dos alunos. Saber ouvir e trabalhar com 
eles em projetos que valorizem não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento 
comum (MAFESSOLI, 1988), potencializa minhas formas de aprender a ensinar. Procuro usar 
metodologias que me aproximem do mundo dos alunos como, por exemplo, a aprendizagem 
baseada em problemas e histórias de vida como base para a formação. 

Utilizo, na disciplina de desenho de estamparia, o método que tem como foco um 
problema. Trabalho com alunos como um escritório de design que tem sob encomenda coleções 
de estamparia. Assim, aproximo da realidade vivida dos alunos, dos problemas que eles podem 
encontrar na vida de um designer de superfície, sem deixar de lado a criação, o lúdico e a vida. Nas 
histórias de vida como base de aprendizagem, junto com os alunos, no espaço de sala de aula, 
preparamos um roteiro de perguntas que problematizam questões sobre design, moda, trabalho, 
vida e felicidade. Depois, proponho aos discentes que produzam vídeos em formato de entrevista 
para contar histórias de costureiras, profissionais de moda e egressos, refletindo sobre como vivem 
e sobrevivem de moda no nosso estado. 

Com essas metodologias posso encontrar territórios visuais que me aproximem dos 
alunos para um futuro educacional mais orgânico e de qualidade. A geração desses colaboradores 
precisa de movimento para uma aprendizagem ativa. Professores transmissores, ou professauros, 
estão perdendo espaço para docentes que trabalham com atividades híbridas que transitam 
entre espaços virtuais e presenciais de aprendizagem. Moran aponta mudanças possíveis para a 
educação ativa, dizendo que:

Podemos fazer mudanças progressivas na direção da personalização, colaboração 
e autonomia mais intensas ou disruptivas. Só não podemos manter o modelo 
tradicional e achar que com poucos ajustes dará certo. Os ajustes necessários 
– mesmo progressivos – são profundos, porque são do foco: aluno ativo e não 
passivo, envolvimento profundo e não burocrático, professor orientador e não 
transmissor. (MORAN, 2014, p.22)
  

Com esse exercício de pesquisa narrativa, percebi com os colaboradores que elas, 
futuras docentes se elaboram como seres mais ativos, mais colaborativos com seus futuros alunos. 
Elaboram seus futuros apontando caminhos que extrapolam as três temáticas discutidas no texto. 
Assim, poderão propor trabalhos com mais engajamento, buscando uma educação profissional 
que, para além da sala de aula, valorize o contexto dos grupos locais e sociais. Portanto, tentei me 
colocar como um professor que se preocupa em pensar sobre educação, aprendizagem e pesquisa. 

Ouvi os colaboradores que me ajudaram a produzir dados e gerar conhecimento 
buscando compartilhar com os discentes as responsabilidades de construir um curso mais ativo, 
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estimulante e de qualidade, embasado no tripé pesquisa, ensino e extensão. Apesar da relutância 
de alguns professores e alunos no sentido de experimentar outras formas de fazer, avaliar, criar e 
cocriar, me sinto responsável e parceiro daqueles que estão abertos e dispostos a aceitar os desafios 
de uma educação mais colaborativa e ativa. Como campos de conhecimento transdisciplinares, a 
pesquisa narrativa, a cultura visual e as tecnologias digitais são áreas dinâmicas que nos provocam 
reflexões sobre a nossa existência, subjetividade, experimentos da escrita, formação de futuros 
professores e práticas de trabalho em sala de aula. 
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