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RESUMO 
Este texto é parte da investigação de doutorado que tem como foco histórias de vida de 
professores de moda. Apresentamos reflexões e embates cotidianos entre funções de 
docência, de gestão e de pesquisa. Regras, exigências e expectativas acadêmicas 
constituem este cotidiano no qual histórias de vida se revelam abordagem apropriada para 
acercar-nos de aspectos das subjetividades que transitam nessas funções. O texto aponta a 
necessidade de pesquisar narrativas de vida e a importância dessa metodologia para 
compreender o cotidiano real e/ou virtual de professores de moda. Discute dilemas e 
possibilidades da pesquisa narrativa nesta área ainda carente desse tipo de estudo. 
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ABSTRACT  
This text is part of a doctoral investigation that focuses on life histories of fashion teachers.  
We present daily reflections and struggles between teaching, administrating and research 
functions. Academic rules, demands and expectations constitute this daily life, in which life 
histories prove to be an appropriate approach to bring us closer to aspects of the 
subjectivities that pass through these functions. The text points to the necessity of 
researching life narratives and the importance of this methodology to understand the real 
and/or virtual daily routines of fashion teachers. It discusses dilemmas and possibilities of 
narrative research in this area still lacking in this type of study. 
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Memórias e tramas de uma trajetória... 
O primeiro dia de aula no Programa de Pós-Graduação, em março de 2010, está 

guardado na memória como se fosse ontem. Foi um encontro com colegas vindos 

de vários Estados do país e com o professor que hoje me orienta e é parceiro neste 

texto. Eu já trabalhava como professor de fotografia num curso de moda havia seis 

anos e durante o mestrado investiguei como um grupo de alunos de Design de Moda 

construíam modos diversos de ver a moda em distintos espaços de aprendizagem. 

Retomar minha história como pesquisador a partir da conclusão do mestrado é um 

desafio inspirador e instigante. Inspirador porque me aproxima de questões sobre 

como trazer para o espaço da sala de aula conteúdos que se conectem com o 

mundo dos discentes de moda. Qual o impacto das imagens de moda sobre os 

alunos? Como nós professores utilizamos os espaços formais e informais para 

ensinar moda? Além disso, o desafio é instigante porque é necessário encontrar 

sintonia e reflexividade nesses cruzamentos de histórias que envolvem „eu‟, aluno, 

colega, professor e pesquisador. Neste texto, retomo questões da pesquisa narrativa 

que não somente me deslocaram do lugar de professor, mas me construíram como 

coordenador de um curso de moda ao mesmo tempo em que vão me recolocando 

como aluno/colega/pesquisador. Inicialmente, fazemos uma breve introdução 

narrando como questões do meu cotidiano emergiram em um projeto de pesquisa 

com foco em professores de moda. Na segunda parte, tratamos da importância da 

pesquisa narrativa e como essa metodologia pode ajudar a nos aproximar da 

experiência humana e seus desdobramentos na educação e na cultura visual. Na 

terceira e última parte, desenvolvemos algumas reflexões sobre os dilemas e 

possibilidades de desenvolver uma pesquisa narrativa com foco em professores de 

moda, área que ainda carece desde tipo de investigação. 

Concluí o mestrado em 2012 e um ano depois fui convidado para coordenar o curso 

de Design de Moda em uma instituição privada na qual trabalho como professor há 

13 anos. Um cargo administrativo que normalmente acumula histórias sobre 

dificuldades em mediar diretoria, professores, funcionários, estudantes e pais de 

alunos, cada um com suas necessidades e demandas. Uma função que reúne 

histórias que narram apreensões individuais, desejos de grupos, expectativas 

acadêmicas e intelectuais. Essas questões enfrentadas por qualquer coordenador 
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produzem muitas narrativas que podem ser compartilhadas e ressignificadas, 

considerando quem as conta, em que circunstâncias e por que tais narrativas se 

tornam importantes para os atores. À medida que pensava em aceitar o cargo de 

coordenador, diminuía meu tempo em sala de aula como professor. Isso me tirava 

de uma zona de conforto e me colocava diante de situações desconhecidas, porém, 

de alguma forma, atraentes. Foi uma decisão difícil, permeada de receios, mas, 

depois de algumas ponderações, aceitei a gestão do curso. O medo de aceitar deu 

lugar ao desafio de conseguir entender e coordenar o curso de Design de Moda, 

tarefa que pretendia realizar junto com professores, administração e estudantes da 

universidade.  

Até aquele momento, uma voz na minha cabeça apontava diversos problemas que 

nós, professores, tínhamos em sala de aula e repetidamente nos perguntávamos por 

que o coordenador não resolvia ou demorava para resolver. Pela primeira vez, 

entendi o lugar e as funções de um coordenador, figura que precisa aprender a lidar 

com um leque de solicitações e exigências que reúnem, a um só tempo, problemas 

como superlotação das salas de aula, choques de horários, frequência de 

professores, alunos e funcionários, falta de estrutura e, especialmente, de recursos 

financeiros para melhorar o curso. Este leque de atribuições também inclui 

divergências de ideias e histórias de professores e alunos – algumas verdadeiras, 

outras falaciosas e, ainda, outras que talvez misturem parcialmente „versões da 

realidade institucional‟ e „invenções‟. Compreendi que acima da coordenação há 

pressões advindas dos inúmeros pedidos, autorizações, redes de burocracia e 

regimentos criados pela mantenedora, com sede no Rio de Janeiro. Logo deixei de 

ser „pedra para virar vidraça‟.  

Em alguns momentos, a coordenação e a sala de aula se confundiam com 

reclamações/reivindicações e o conteúdo das disciplinas pressionando o meu tempo 

e confundindo o meu espaço de atuação levando-me a desdobrar-me em várias 

funções. Gradativamente fui aprendendo a administrar esses descompassos entre 

ser professor e gestor, tentando gerenciar conflitos, como, por exemplo, 

reclamações de alunos em relação a alguns professores. Docentes que me viam 

como colega, agora, não entendiam minha posição de gestor. Assim, fui aprendendo 

com as histórias narradas por outros gestores quando nos encontrávamos na sala 
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de coordenação como, por exemplo, me colocar nessas situações de embate entre 

docentes e estudantes e me posicionar como gestor. Apesar dos conflitos, 

reclamações e estranhamentos que estava vivenciando, um desejo permanecia: a 

vontade de trabalhar com os alunos em projetos de sala de aula, dar continuidade a 

experimentações com fotografia e vídeos que questionavam as formas de ser e viver 

de moda. Aos poucos comecei a me dar conta de que quanto menos tempo tinha, 

mais coisas conseguia fazer, ou seja, a vida parece um „fogão de seis bocas‟: 

enquanto pesquiso, escrevo, leio, coordeno, fotografo, ensino e vou aprendendo 

com todas essas experiências. 

A gestão do curso me deu a oportunidade de experienciar situações de 

aprendizagem muito complexas que como professor não imaginava pudessem 

existir. Um exemplo disso foi receber a comissão do Ministério da Educação-BR 

(MEC) para renovação e reconhecimento do curso no início de 2016. Entre o 

anúncio da visita e a chegada da comissão, foram dois meses de aflição, estresse, 

insônia decorrentes de preocupações que uma visita desse porte e responsabilidade 

impõe sobre um gestor de curso. Foram dois dias de visita apresentando 

laboratórios, relatórios, fazendo reuniões com professores, alunos e diretoria, além 

de sabatinas intermináveis sobre todos os aspectos do curso. Uma das avaliadoras, 

extremamente questionadora, buscava encontrar brechas/problemas que pudessem 

constar no relatório final. Fiquei com a impressão de que essa avaliadora tinha 

dificuldade de aceitar que um curso de moda, numa instituição privada, no interior do 

país, pudesse produzir projetos e publicações de qualidade embora o material que 

estava sendo apresentado detalhasse cada etapa dos trabalhos. A outra parecerista 

manifestava sua admiração em relação à estrutura e aos projetos dos discentes. 

Quinze dias após a visita recebemos o relatório com a nota final 4 em uma escala de 

0 a 5. Uma vitória, uma conquista a ser celebrada por todos. O resultado encheu de 

ânimo professores, alunos e funcionários revitalizando as relações e motivando 

todos a trabalhar com afinco a partir de condições que poderiam ser aproveitadas 

para desencadear novos projetos e sonhos.   

A visita e o resultado da avaliação do MEC, além de contribuir para aumentar a auto 

estima de docentes e discentes, abriu espaço para uma aproximação com colegas 

professores, mas, ainda assim, sentia que essa reaproximação estava 
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predominantemente circunscrita a aspectos técnicos como manter atualizado o 

currículo Lattes, titulação, produção acadêmica, dados quantitativos de publicações 

e a experiência docente de cada professor. De fato, o que importava eram os 

números, a competência técnica, a quantificação dos dados que o Ministério da 

Educação exige para avaliar, qualificar e renovar a autorização do curso. Minhas 

reflexões sobre a vida dos professores do curso de Design de Moda começavam a 

se desenhar naqueles dias durante a visita da comissão de avaliação. 

Interrogatórios intermináveis realizados em reuniões com os avaliadores e 

reproduzidos em relatórios, me fizeram refletir sobre minha trajetória de formação. 

Em meio a essa avalanche de ideias, interrogatórios e relatórios, identifiquei-me com 

uma situação análoga ocorrida na Inglaterra e descrita por Goodson (2008) ao 

utilizar  uma citação de Casey (apud GOODSON, 2008, p. 8):  

Verifica-se que os membros da profissão docente têm sido 
frequentemente traçados estatisticamente, em vez de pessoalmente, 
e que a informação tem sido tipicamente recolhida de fontes como 
ficheiros distritais, departamentos estatais de instituições públicas ou 
através de pesquisas concebidas por investigadores. 

Esses traços estatísticos, impositivos, criavam impedimentos para que eu me 

aproximasse das histórias de vida dos professores. Algumas perguntas que 

constavam do processo e cujas repostas estavam registradas nos relatórios 

continuavam reverberando na cabeça dos professores: quantos tem especialização, 

mestrado e doutorado? Quantos estudantes são matriculados anualmente? Quantos 

alunos concluem o curso? Outras perguntas de caráter subjetivo, até mesmo 

pessoal, pareciam armadilhas montadas com o intuito de colocar o coordenador do 

curso em contradição. Tais perguntas me desafiavam, intrigavam, mas ao mesmo 

tempo me faziam refletir sobre esses problemas.  

Diante desse redemoinho de perguntas, dúvidas e insegurança, comecei a me 

perguntar: onde estão as histórias desses professores? Quem conta essas 

histórias? Que histórias podemos contar sobre suas formações? Que histórias 

devem permanecer em sala de aula e quais devem ser compartilhadas? Onde essas 

histórias começam e que impactos elas têm sobre sujeitos docentes? Que rupturas 

representam? Nas planilhas do MEC, a trajetória pessoal de cada professor está 

representada predominantemente por números, mas, por trás desses números estão 
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escondidas frustrações, alegrias, tristezas pouco conhecidas que acompanham e, 

por vezes, marcam, definem a carreira docente. Isso me motivou a propor este 

projeto de pesquisa de doutorado. Para conhecer as histórias de vida de 

professores, seus momentos de ansiedade, satisfação, tristeza, conquistas e 

frustrações, é necessário que tais histórias sejam contadas, ouvidas, registradas e 

interpretadas. 

Escavando e revirando o chão da pesquisa narrativa 
A partir das indagações que surgiram sobre as histórias de vida dos professores da 

universidade onde trabalho, era preciso pensar a escavação e a revirada desse 

terreno quantitativo para transformar um solo duro em terra solta, que pudesse ser 

preparada para tornar-se fecunda. A pesquisa narrativa me ajuda nessas enxadadas 

cautelosas com as quais devo revolver o terreno para me aproximar e conhecer os 

professores, suas fragilidades, vontades, desconfianças e expectativas. É tempo de 

me colocar no lugar do outro nessas contações de suas histórias, de desvendar e 

dar sentido e significado a essas narrativas individuais e coletivas ouvindo relatos, 

registrando imagens e sons, observando silêncios e gestos visando reescrever um 

relatório arqueológico das vivências dos sujeitos da pesquisa. Sinto-me motivado ao 

rememorar as ideias de Walter Benjamim (1995, p. 239), o modo como ele relaciona 

vivências e fatos do passado, cidades e pessoas ao fazer uma analogia com a terra: 

É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio no 
qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende se 
aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem 
que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo 
fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve 
o solo. Pois os “fatos” nada são além de camadas que apenas à 
exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a 
escavação. 

Na minha trajetória de docente e pesquisador, voltar aos “fatos”, essas camadas de 

exploração que recompensam a escavação, como explica Walter Benjamim, anos 

após haver trabalhado com histórias de vida de alunos no mestrado, quer dizer que 

trabalharei com essa abordagem metodológica na busca por compreender 

problemas, dificuldades e, talvez, singularidades da formação em Design de Moda. 

Mas esta investigação assume outro viés ao ter sua ênfase nas histórias de 

professores.  
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Histórias de vida são contadas a partir da perspectiva do presente, mas, sempre 

estão ancoradas em camadas da memória dos sujeitos que as narram, atribuindo 

sentidos que transitam do individual para o coletivo. As escavações que a pesquisa 

narrativa possibilita carrega traços humanos e histórias silenciadas dos indivíduos, 

de seus grupos, suas referências culturais, suas circunstâncias e experiências 

vividas. Essa revirada no terreno nos permite explorar e entender mudanças sociais, 

econômicas e profissionais, perspectivas epistemológicas orientam a pesquisas com 

seres humanos, com eles e sobre eles.    

Reviramos esse terreno para nos repostar aos trabalhos realizados na Escola de 

Chicago entre os anos 1920 e 1930 do século passado, embrião do que hoje 

conhecemos como pesquisa narrativa. Chicago era o grande centro industrial dos 

Estados Unidos naquele momento e recebia uma quantidade enorme de imigrantes 

trabalhadores. Um grupo de pesquisadores do campo da sociologia começou a fazer 

pesquisa de campo frequentando os bairros dos imigrantes, onde encontraram 

cartas, fotografias, diários, bilhetes, tornando-os objetos de pesquisa. Segundo 

Elizeu Clementino de Souza, pesquisador brasileiro, que presidiu a Associação 

Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica nos anos de 2008 a 2014, em aula inaugural 

proferida no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, em março de 

2017, “pesquisadores de Chicago teorizavam pouco sobre o método, o que faziam 

era pesquisa na prática, o que se convencionou chamar de micronarrativas”. Não 

era mais importante a história dos brancos, dos reis e dos vencedores. Os 

pesquisadores estavam procurando as micro-histórias dos trabalhadores, das 

crianças, das mulheres, dos operários, dos negros, dos professores e outras 

minorias. Ao comentar sobre o declínio das grandes narrativas, Goodson (2017, p. 

27) nos convida a  

... começar a entender como as narrativas grandiosas caíram em 
desgraça, perdendo não apenas o escopo e aspiração, mas também 
nossa fé subjacente em sua capacidade geral de guiar ou moldar 
nosso destino. No turbilhão que se seguiu ao colapso dessas 
narrativas, podemos observar o surgimento de outro tipo de 
narrativa, infinitamente menor em escopo, frequentemente 
individualizada – o relato pessoal de vida.  

Com o colapso das grandes narrativas, o surgimento das narrativas “menores” foi e 

ainda é visto de soslaio, às vezes rechaçado por professores e instituições. Não 
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apedrejamos esses pesquisadores e universidades cuja crença ainda está vinculada 

às grandes narrativas e “sua capacidade geral de guiar ou moldar nosso destino”, 

como explica Goodson, ou seja, histórias contadas e registradas que enaltecem 

somente grandes nomes, “heróis”, gênios da arte e do design. Também fomos 

educados a partir das grandes narrativas e suas referências. A compreensão sobre 

que fatos contribuíram para esse declínio – questionamentos sobre limites, 

documentação, versões de história, relatos de vida etc., apesar de não serem 

processos tão recentes, enfrentaram resistências, preconceitos e interesses sociais, 

econômicos e metodológicos. A ruptura com as „narrativas grandiosas‟ ainda hoje 

provoca perplexidade e até mesmo confusão. Parte significativa da nossa vida e 

trajetória docente foi preenchida e recoberta por esta “fé subjacente” nas grandes 

narrativas. Através de leituras, reflexões, diálogo com autores, experiências vividas e 

trabalho de campo fomos, gradualmente, revendo posicionamentos teóricos e 

admitindo essa ruptura. Ao mesmo tempo, pudemos constatar a riqueza, o 

significado e a pertinência dos pequenos relatos como estratégia metodológica para 

trabalhar com histórias de vida, subjetividade, compreensão de itinerários e 

alternativas de formação. 

O colapso das grandes narrativas não é exclusivo de uma área do conhecimento. 

Também no Design, grandes narrativas e, especificamente, grandes marcas, são 

questionadas. Esta ocorrência aponta para outras possibilidades na criação e 

produção de moda. As grandes marcas ainda se utilizam de imagens e ferramentas 

de marketing para convencer o público, “para introjetar nos indivíduos uma 

compulsão pelo consumo” (MARTINS; SÉRVIO, 2016, p. 248). Enquanto isso, essas 

mesmas marcas são frequentemente mostradas nos noticiários com denúncias 

sobre trabalho análogo à escravidão, exploração de mão de obra de crianças e 

poluição do meio ambiente. Ao mesmo tempo, brechós, feiras livres, coletivos de 

designers e a moda local vêm resistindo a essas pressões e se apropriando de 

espaços públicos e privados. Inciativas e  atividades de extensão desenvolvidas por 

universidades, envolvendo professores e alunos, tem gerado espaços de resistência 

criando um público que valoriza as pequenas marcas e as histórias de quem as cria, 

produzindo e contribuindo para o desenvolvimento da moda local. 
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Como coordenador do curso de moda, tenho participado e incentivado atividades 

extramuros da universidade e, como professores, temos valorizado as pequenas 

narrativas, histórias de vida de designers locais. Um exemplo é o projeto por meio do 

qual solicitamos e realizamos com estudantes/parceiros, entrevistas em vídeo com 

pessoas que trabalham e vivem da criação e produção de moda local. Ao fim de 

cada semestre, os estudantes exibem seus vídeos/entrevistas em forma de 

seminários. Esses relatos registram e revelam aspectos singulares comumente da 

trajetória e experiência de designers locais visando desestabilizar, conscientizar e 

reconstruir compreensões alternativas sobre processos de decisão, produção e 

circulação do trabalho desses profissionais. As experiências de cada grupo de 

alunos são compartilhadas com a expectativa de que as histórias dos designers 

entrevistados motivem os alunos a refletir sobre a importância, implicações e 

responsabilidade de ser e viver de moda na cidade de Goiânia.  

Como professores/pesquisadores, precisamos entender que a cada dia que passa 

aumenta a importância das pequenas marcas, ateliês de costura dos bairros e feiras 

de roupas em praças públicas. Poderíamos chamar esses lugares de espaços de 

resistência da moda, gastronomia e artesanato, espaços que ousam rechaçar 

marcas nacionais e internacionais de fast foods e lojas de design, valorizando a 

culinária, artistas, designers, ou seja, as pessoas e inciativas locais. Com a ajuda 

das redes sociais essas micronarrativas e espaços de resistência vão ganhando 

força, penetrando nas brechas e rachaduras das grandes narrativas por meio de 

postagens e compartilhamento de eventos e, consequentemente, marcando seus 

territórios.  Esses espaços de resistência são como catapultas invisíveis para esses 

“pequenos nomes”, de forma que “ao mesmo tempo que desmontam as estratégias 

de dominação, contribuem para compreender a riqueza e potencialidade das 

narrativas nacionais ou étnicas, de literaturas orais e usos populares do espaço 

urbano”1 (CANCLINI, 2007, p. 39, tradução nossa). 

A riqueza e potencialidade das narrativas locais são significativas e nos ajudam a 

entender, mesmo que parcialmente, estratégias de dominação às quais estamos 

submetidos todos os dias. Na imagem abaixo (figura 1), vemos um exemplo da 

utilização das redes sociais na internet para narrar, divulgar e convidar o público a 

comprar e valorizar o trabalho de pessoas comuns, de produtores locais.  
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Compartilhei o texto sobre um quadrado vermelho no dia 4 de maio de 2017 na 

minha timeline do Facebook. Queria chamar atenção para as compras do dia das 

mães. Foram 111 curtidas e 11 compartilhamentos. Comentários como “não só no 

dia das mães!!! Adotemos isso o ano inteiro!” ou, ainda, “Isso deve ser sempre” 

revelam preocupação e cuidado com pessoas comuns que produzem no local e para 

o local.  

 

Figura 1 – Detalhe da página do Facebook. 
Fonte: Arquivo dos autores, 2017. 

 

Revelam, também, a formação de uma atitude crítica em relação aos rumos dessa 

produção reforçando a necessidade de estarmos atentos a importância de um 

consumo mais consciente. Nesse sentido, a formação de uma atitude crítica aponta 

para a pertinência de compreender a  

escrita como espaço-tempo de poder-saber e como forma de ordenar 
o mundo, de atribuir-lhe sentido, de divulgar uma visão autorizada de 
si e do outro. As narrativas de resistência, ao se materializarem, 
através das escritas conscientes e/ou secretas, negadas, censuradas 
e ou públicas, transformam-se em ferramentas de conscientização, 
de elaboração de uma visão contra hegemônica do mundo. A escrita 
de si, como singular plural, permite ao sujeito, em processo de 
reflexividade biográfica, criar disposições e modos de resistir, de agir 
frente aos acontecimentos vividos, ressignificando-os através da 
escrita (SOUZA; BALASSIANO; OLIVEIRA, 2014, p. 15).  
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Timelines pessoais podem funcionar como porta voz de engajamento com as 

pequenas marcas, possibilitando um contato mais estreito e humano com pessoas 

que nunca se viram, mas que podem dialogar e compartilhar as mesmas ideias. 

Pessoas que utilizam uma linguagem informal e tem interesses comuns, criando 

comunidades de resistência e valorização dos pequenos produtores. 

Concordamos com Boellstorff (apud MILLER; HORST, 2015, p. 98) ao afirmar que 

“mundos online são simplesmente outra arena, junto dos mundos off-line, para 

expressar as práticas, e não há razão para privilegiar um em detrimento do outro”. 

Reconhecemos que essas abordagens e práticas do campo virtual têm 

particularidades e especificidades que são novas. Reconhecemos, também, que 

elas exigem do pesquisador um raciocínio multifacetado, criativo e interativo, tarefa 

que demanda um exercício de observação curiosa e ativa para estimular, guiar e 

problematizar os posts. 

Trilhando caminhos da pesquisa narrativa: moda, professores, educação. 
O espaço formal de ensino e aprendizagem tem perdido campo para outras formas 

de intercâmbio entre professor, estudante e vida cotidiana. A ideia do professor 

detentor de todo conhecimento, como “pastor que conduz seu rebanho” (DUSSEL; 

CARUSO, 1999, p. 53), não resiste aos desafios crescentes de um mundo cheio de 

sons, imagens e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) muito mais 

potentes e atraentes do que espaços de sala com carteiras em fila, lousa e discursos 

unidirecionais e monólogos. Diante disso, fazemos a seguinte pergunta: como 

professores e estudantes estão interagindo, construindo narrativas nas redes 

sociais? Cumpre destacar que as redes sociais são um espaço fecundo para a 

pesquisa narrativa, espaço onde histórias, relatos e depoimentos digitais acontecem 

de maneira continua, estimulante e provocadora.  

Para tentar compreender o que motiva as pessoas a compartilharem suas narrativas 

de vida nas redes sociais, fiz um curso online chamado “Why We Post: the 

Anthropology of Social Media”, dirigido e apresentado pelo professor Daniel Miller e 

um grupo de alunos do programa de Antropologia Digital do University College 

London. O curso, com duração de cinco semanas, abordou questões sobre 

postagens nas redes sociais, frequentemente consideradas triviais, mas que têm 
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consequências significativas sobre o cotidiano das pessoas. Uma das questões 

levantada no curso trata do impacto das mídias sociais e como muitas vezes esse 

impacto é contraditório, sugerindo, de um lado, liberdade de expressão e de outro, 

formas de controle. Essa aparente contradição que, em realidade, opera num 

mesmo sistema, não se reduz apenas aos tipos de conhecimentos e abordagens 

que circulam nas redes sociais, mas, diz respeito também à forma como 

construímos nossos discursos sobre as coisas, as práticas e as ideias. 

 

Assim, podemos compreender, por exemplo, que as narrativas com memes são 

normalmente utilizadas para expressar opiniões através de compartilhamentos, 

porém, não por meio da escrita do próprio usuário da timeline. Essa prática reforça 

uma opinião ou uma crítica, minimizando o comprometimento direto do usuário. 

Memes podem ajudar aqueles que de alguma maneira são tímidos ou relutantes 

para expressar suas opiniões mais diretamente. Essa “memegrafia”, termo que 

identifica este tipo de comunicação, oferece um grande potencial para produção e 

análise de dados em investigação e interpretação de conversas visuais, do mesmo 

modo que narrativas convencionais de texto escrito ou oralizado. 

 

Memes, selfies e posts confundem nossos olhares ao mesmo tempo em que 

apontam caminhos, sinalizam outras maneiras de fazer pesquisa narrativa. Martins, 

Tourinho e Souza (2017, p. 167) destacam que:  

Tais narrativas, na contemporaneidade, ganham outros modos de 
construção, partilha e socialização, indo além de contornos mais 
convencionais através da oralidade e da escrita, ampliando espaços 
midiáticos e virtuais, a exemplo das narrativas digitais, que se 
virtualizam e materializam nos nossos cotidianos, através da 
webgrafia, da videografia, das fotobiografias. 

Na medida em que cada vez mais vemos e somos vistos nas redes sociais, 

pesquisas realizadas via ou na internet, utilizam narrativas virtuais do cotidiano para 

investigar webgrafias do eu, espaços onde construímos modos de ver, visualidades 

e diferentes formas de aprender. Aproximar narrativas, eventos e espaços virtuais 

por meio dos quais recebemos estímulos visuais continuamente, é uma maneira de 

utilizar a pesquisa narrativa para investigar as relações políticas entre corpo, 
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identidade, subjetividade e experiência. É, também, uma maneira de construir 

espaços de resistência em contextos informais e educativos (VIDIELLA, 2015). 

Como professores, também estamos presentes nas redes sociais. Postamos sobre 

política, moda, tecnologias e preferências pessoais. Dos 14 integrantes do grupo de 

docentes da Universidade onde trabalho, 11 são mulheres e 3 são homens, dos 

quais somente dois não utilizam redes sociais como o Facebook. Devido ao volume 

de posts feito por professores e alunos, prolongamos nossos contatos com os 

estudantes, podendo ampliar, juntos, conexões e perspectivas de aprendizagem.  

O grupo de professores do curso de Design de Moda tem suas peculiaridades na 

relação docente-discente. Nos trabalhos semestrais, orientamos os estudantes de 

forma contínua e sistemática, muitas vezes construindo junto com os eles as 

pesquisas, o desenvolvimento, a criação e a construção das coleções de moda. 

Essa relação se intensifica ao ponto de, em muitas circunstâncias os projetos de 

coleção têm mais o estilo do professor do que do aluno. Desse modo, professores e 

alunos entram em conflito ao discutirem a preferência de cores, modelagens, 

tecidos, formas e características das roupas. Tomando como referência a máquina 

de costura que media dúvidas, apreensões e paixões, podemos fazer um paralelo 

com a máquina do computador que utilizamos para registrar narrativas de afeição e 

aversão entre docentes e discentes.  

Apesar das aproximações, contradições e conflitos, muitas vezes construtivos e 

produtivos, o ensino de moda carece de um debate sobre formação profissional e 

educação continuada. Fica evidente a necessidade de estudos e pesquisas sobre 

histórias de vida que possam gerar reflexões acerca da formação profissional, mas, 

especialmente, sobre práticas pedagógicas e experiência docente. Fazemos parte 

dessa rede de narrativas conflituosas no nosso cotidiano escolar e nelas “entram 

discussões tanto as imagens como os discursos, as palavras, os objetos, as 

instituições, os corpos, os meios e as mídias” (FERNÁNDEZ; DIAS, 2014, 

p.102,103). 

As narrativas do dia a dia em sala de aula ou na internet parecem tão claras ao 

mesmo tempo em que parecem ofuscar o desejo ou a curiosidade de experimentar 
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outros caminhos pedagógicos para o ensino e aprendizagem de moda. A pesquisa 

de histórias de vida pressupõe cuidados para não cair nas armadilhas da 

individualização, roteirização e descontextualização, ou seja, manter em perspectiva 

tempo e período histórico, bem como o „contexto‟ e a „localização‟ histórica das 

narrativas (GOODSON, 2017). 

Minha passagem pelo mestrado foi intensa. Nesta pesquisa de doutorado pretendo 

potencializar as vivências minhas e de outros professores do ensino de moda. A 

pesquisa narrativa não pode ignorar nem obscurecer as circunstâncias coletivas, os 

contextos, movimentos culturais e históricos onde essas pessoas vivem suas 

experiências (MARTINS; TOURINHO, 2017). Em sintonia com as ideias de Reis 

(2014, p. 122), podemos dizer que  

a partir das narrativas das histórias vividas que ouçoleiovejodescubro 
e do meu mergulho na pesquisa, percebo a formação de uma rede 
que se emaranha na produção de conhecimentos comuns a todos os 
envolvidos no processo e ao mesmo tempo se singulariza pela 
riqueza que a vida de cada um nos mostra em suas particularidades 
e diferentes aprendizagens. 

Ao longo desse texto tentamos nos colocar como professores que se preocupam em 

pensar sobre pesquisa, educação e aprendizagem. Apontamos outros espaços 

alternativos nos quais podemos produzir dados e gerar conhecimento, sejam eles na 

internet ou nas feiras de bairro, evitando hierarquizar territórios pedagógicos. 

Buscamos compartilhar com docentes e discentes as responsabilidades de construir 

um curso mais ativo, 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 co-criar, nos sentimos 

responsáveis e parceiros daqueles que estão abertos e dispostos a aceitar os 

desafios da educação na contemporaneidade. Como áreas de conhecimento 

transdisciplinares, a cultura visual, a moda e as tecnologias digitais são campos 

dinâmicos que nos instigam a refletir sobre as artes da existência, questões da 

subjetividade, experiências com a escrita, formação de professores e práticas de 

trabalho em sala de aula.  
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Notas 
1
 “al mismo tiempo que desmontan las estratégias de dominación, contribuyen a comprender la riqueza y 

potencialidad de las narrativas nacionales o étnicas, de literaturas orales y usos populares del espacio urbano”.  
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