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Nosso projeto

• Novas tecnologias
• A efetividade e complexidade da interação implícita na Educação a 

Distância
• Contato entre grandes metrópolis e áreas rurais
• Relacionar as comunidades dos estudantes dos diferentes polos, 

conectados pela EaD



Nosso projeto

• Promover a inclusão social em um país geograficamente vasto e 
culturalmente  heterogêneo como o Brasil. 
• Promover a discussão sobre temas de diferenças de gênero e étnico-

raciais por meio da reflexão individual e coletiva
• Contribuir para a aproximação entre as diferentes comunidades 

que formam a nação brasileira.



Narrativas de Vida

Smith e Watson (2010):

“Consideramos o termo “narrativas de vida” para atos de auto-
representação de todos os tipos e em diversas mídias que consideram
a vida do enunciante como seu principal sujeito tanto em forma
escrita, performativa, visual, fílmica ou digital. Em outras palavras
empregamos o termo “narrativas de vida” para nos referir a atos
autobiográficos de qualquer tipo.”



Narrativas de Vida

• Estilo de autobiografia amplo e democrático
• Considera narrativas de cidadãos que, historicamente, têm sido

ignorados como não tendo valor pelo gênero autobiografia que se
foca, principalmente, na vida de personagens destacadas da
comunidade.
• A EaD torna o projeto possível porque, por meio da tecnologia,

problematiza o conceito de distância a nível geográfico, temporal e
transacional e se centra no contexto do aluno e sua comunidade



EaD e as Narrativas de Vida

A EaD  contribui para o desenvolvimento do projeto das narrativas de 
vida porque ajuda a 
• relacionar comunidades muito distantes,  
• desconstrói  a dicotomia centro-periferia, 
• multiplica o centro nos inúmeros contextos dos alunos
• oferece aos alunos a possibilidade de compartilhar problemáticas 

próprias das suas comunidades e regiões, ou conflitos que 
acontecem a nível nacional, mas que têm contornos diferentes em 
cada localidade. 



Narrativas de vida no canal YouTube

• Ainda em tempos pandêmicos, por volta 
do final de 2021, nosso GP abriu um canal 
no YouTube para, por meio de vídeos 
feitos por membros do grupo, estudantes 
e convidados, que pudesse abranger 
maior número de pessoas para reflexão 
sobre narrativas de vida. São, até agora, 
64 vídeos postados.

• Canal: 
https://www.youtube.com/channel/UChI
U05JaI9WX_Ibvx0iFxvw

• Exemplos: Cartas como narrativas de vida
• https://youtu.be/k5krSFHOfPQ

https://www.youtube.com/channel/UChIU05JaI9WX_Ibvx0iFxvw
https://youtu.be/k5krSFHOfPQ


Metodologias ativas de aprendizagem MAA

• Por que abrir um canal no YouTube?
• Para dar oportunidade de uso das 

Tecnologias Digitais de Comunicação e 
Informação TDCI.

• Como? Problematizando a realidade, 
trabalhando em equipe, inovando com 
tecnologias digitais. Uma das linhas de 
pesquisa do GP.

• As narrativas já abordaram a criação de 
vídeos em dispositivos móveis feitos por 
integrantes do GP e de vários estudantes.

• A ideia é refletir sobre ferramentas 
diversas para contar uma história de vida.



Narrativas de vida: antropoceno

• Antropoceno é um termo usado por 
alguns cientistas para descrever o 
período mais recente na história do 
Planeta Terra.
• Nesse sentido, temos postado vídeos 

sobre as narrativas que estão pelos 
estados brasileiros.
• A narrativa de vida do próprio Brasil e 

seus estados como protagonistas.
• Exemplo: Lago do Janauari no 

Amazonas enviado pela estudante 
Ana Carolina.
• https://www.youtube.com/watch?v=f

ALk9A_hCSE&t=34s

https://www.youtube.com/watch?v=fALk9A_hCSE&t=34s


Povos indígenas- muitas narrativas de vida



Quantos são?

“ Alguns autores estimam a população indígena no século XVI entre 2 e 4 milhões de
pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos diferentes; Darcy Ribeiro afirma que
desapareceram mais de 80 povos indígenas somente na primeira metade do século XX.”

“Segundo o Censo IBGE 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas.
Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde
aproximadamente a 0,47% da população total do país.”

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/

https://pib.socioambiental.org/pt/


Povo Tukano

Tukano é um dos 22 povos que compõem a região do
Alto Rio Negro e um dos dezenove grupos de
descendência exogâmicos e patrilineares falantes de
línguas da família Tukano Oriental, que habitam uma
ampla região no Brasil e na Colômbia, nas bacias do rio
Uaupés e Pirá Paraná.
Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/

https://pib.socioambiental.org/pt/


Narrativa de vida 
de uma tukana

Catarina  Pedrosa, 80 (2013)

Tukana

Fonte: 
https://pib.socioambiental.org/pt/
%22Tinham_muitas_pr%C3%A1tica
s_boas,_os_antigos%22

https://pib.socioambiental.org/pt/%22Tinham_muitas_pr%C3%A1ticas_boas,_os_antigos%22


EXEMPLOS NO CANAL

Plurilinguismo no Brasil: alunos indígenas em cursos EAD, com 
Cielo Festino, Palma Rigolon e Simone Gonzalez.
https://www.youtube.com/watch?v=hoCE1HG1yE8&t=161s

O Karaíba, de Daniel Munduruku,
com Roseli Gimenes
https://www.youtube.com/watch?v=vU9juKpJXFQ&t=45s

https://www.youtube.com/watch?v=hoCE1HG1yE8&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=vU9juKpJXFQ&t=45s


Agradecemos!!!
roseli.gimenes@docente.unip.br

ligia.menna@docente.unip.br
cielo.festino@docente.unip.br

mailto:roseli.gimenes@docente.unip.br
mailto:ligia.menna@docente.unip.br
mailto:Cielo.festino@docente.unip.br


ATENÇÃO

•Prezado aluno, bem-vindo ao XXII Encontro
Científico da UNIP. Informamos que este
evento não será gravado.
•Os certificados serão encaminhados por e-
mail em até 30 dias após a última data do
evento.
•Agradecemos sua participação e bom
evento a todos!


