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A fala entusiasmada de Beatriz, uma das alunas do 5º ano de escolaridade da EM 
Raul Veiga, afirmava seu desejo de ler para a turma a autobiografia produzida a 
partir de uma proposta construída em sala de aula. Tal proposta tinha como 
objetivo envolver os(as) alunos(as) no movimento de reconstrução das memórias e 
histórias da escola e, ao mesmo tempo, construir um olhar mais potente para a 
cidade de São Gonçalo. A riqueza do texto autobiográfico da aluna, um dentre os 
demais produzidos na turma, reafirmavam para nós na pesquisa Alfabetização, 
Memória e Formação de Professores, fortalecendo os laços universidade e escola 
básica a potência do trabalho memorialístico em sala de aula, na produção de 
práticas de leitura e escrita afinadas com a perspectiva freireana, da leitura de 
mundo à leitura da palavra. Seduzidas pela possibilidade de escrever a própria 
história, as crianças venciam suas resistências e dificuldades no domínio da escrita 
e descobriam–se também como protagonistas da história da escola e da cidade. A 
pesquisa articulada ao “Núcleo de Pesquisa e Extensão: Vozes da Educação: 
memória e história das escolas de São Gonçalo“ tem como um de seus objetivos 
centrais a implantação de núcleos de memórias nas escolas, envolvendo os sujeitos 
escolares na reconstrução da memória da escola. Dialogando com Benjamim, Le 
Goff, Freire, Park, Prado dentre outros, buscamos construir espaços narrativos na 
escola a partir de “oficinas da memória“ que reafirmem o espaço escolar como 
lócus privilegiado de circulação e resgate de saberes, histórias e memórias, bem 
como, de preservação e (re)criação da cultura local.  
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Puxando a conversa .... 

         "Professor, eu quero ler a minha autobiografia!" A fala entusiasmada de 
Beatriz, uma das alunas do 5º ano de escolaridade da E M Raul Veiga, afirmava seu 
desejo de compartilhar com a turma a autobiografia produzida a partir de uma 
proposta construída em sala de aula. Tal proposta tivera como objetivo envolver 
os/as alunos/as no movimento de reconstrução das memórias e histórias da escola 
e, ao mesmo tempo, construir um olhar mais potente para a cidade de São 
Gonçalo.  

   

         A riqueza do texto autobiográfico da aluna, um dentre os demais produzidos 
na turma, reafirmavam para nós na pesquisa Alfabetização, Memória e Formação 
de Professores: fortalecendo os laços universidade e escola básica a potência do 
trabalho memorialístico em sala de aula, na produção de práticas de leitura e 
escrita afinadas com a perspectiva freireana, da leitura de mundo à leitura da 
palavra.  



         Seduzidas pela possibilidade de escrever a própria história, as crianças 
venciam suas resistências e dificuldades no domínio da escrita e descobriam-se 
também como protagonistas da história da escola e da cidade.  

         A pesquisa articulada ao "Núcleo de Pesquisa e Extensão: Vozes da 
Educação: memória e história das escolas de São Gonçalo" tem como um de seus 
objetivos centrais a implantação de núcleos de memórias nas escolas, envolvendo 
os sujeitos escolares na reconstrução da memória da escola.        Dialogando com 
Benjamim, Le Goff, Freire, Park, Prado dentre outros, buscamos construir na escola 
espaços narrativos a partir de "oficinas da memória" que reafirmem o espaço 
escolar como lócus

O propósito da presente comunicação é socializar e ampliar nossas reflexões a 
partir do processo vivido coletivamente na escola. 

 privilegiado de circulação e resgate de saberes, histórias e 
memórias, bem como, de preservação e (re) criação da cultura local. 

  

Alguns aportes teóricos-metodológicos.... 

Nas reflexões a seguir procuramos trilhar duas das principais veredas que têm 
constituído a cartografia da pesquisa, ou seja, por um lado enfocamos a formação 
do/da professor/a pesquisador/a e, de outro, como essa formação, fundada na 
perspectiva da autoria, repercute em sua prática pedagógica em sala de aula. 

   

            Um conjunto de pesquisas, que se intensifica na segunda metade do século 
XX, vem contribuindo para compreendermos os professores como autores das 
práticas educativas e, consequentemente, produtores de saberes.  

John Elliot, um educador inglês, divulga, desde a década de 60, a ideia do professor 
como pesquisador, rompendo com a concepção da docência de uma simples 
reprodução e execução do conhecimento. Para ele, o ato pedagógico não se limita a 
uma aplicação das teorias acadêmicas, mas produções teóricas resultantes da 
tentativa de mudar a prática curricular na escola.  

Paulo Freire, com sua crítica à educação bancária e a defesa pela relação dialógica 
do ato pedagógico ensinar-aprender como um movimento de mão dupla, 
igualmente oferece um arcabouço para pensar a docência como ato criativo e 
produtor de novos conhecimentos.  Stenhouse (1981), defendendo que o papel do 
professor é fundamental na construção da teoria, se contrapõe a uma concepção de 
currículo fundamentada na racionalidade técnica e constrói a proposta do currículo 
como processo, cujo enfoque volta-se para o desenvolvimento de princípios e 
valores, que requerem uma reflexão sobre as ideias educativas e não nos 
resultados pré-fixados a serem atingidos pelos professores. Segundo Elliot (1983), 
daí nasce a idéia do professor como pesquisador. Schön (1992) defende a 
importância da reflexão sobre a prática, o movimento ação-reflexão-ação, como 
caminho para a produção do conhecimento.  

Convivendo e disputando com as concepções anteriores, contudo, tradicionalmente 
o estatuto de pesquisador no campo da educação tem sido dado aos professores 
das Universidades ou das Instituições de Pesquisa, que se debruçam sobre os 
grandes e graves problemas educacionais, a partir de uma fundamentação teórica 
consistente e de metodologias de pesquisa rigorosamente construídas. Á/aos 



professoras/es, especialmente das séries iniciais, tem sido reservado, na maioria 
das vezes, o papel de consumidores/as destas teorias. 

            Zaccur e Esteban (2002), junto a outro/as pesquisadores/as Garcia (2006), 
Alves (2000), Geraldi (1998), Prado (2008) têm nos ajudado a entender que o 
estranhamento provocado pela identificação professora-pesquisadora é fruto de 
uma concepção positivista do conhecimento, que faz a cisão entre teoria e prática, 
entre o pensar e o fazer, como se a docência fosse o espaço da aplicação prática e 
a pesquisa fosse o espaço da elaboração teórica.  

            As conseqüências desta separação teoria - prática é bem conhecida no 
cotidiano escolar. Os conhecimentos teóricos, fechados em suas gavetas e não 
confrontados com a realidade que os produziu, na maioria das vezes não se 
revelam muito úteis para resolver os problemas gerados na prática cotidiana. Por 
sua vez, as disciplinas voltadas para a prática tornam-se meros espaços de 
treinamento, que não contribuem para uma visão mais ampla da complexidade do 
cotidiano escolar. 

            No exercício da prática cotidiana, o/a professor/a se depara com problemas 
para os quais não tem resposta imediata, sendo forçada a buscar soluções, 
procurar alternativas, construir caminhos. Portanto, não é um pacote de teorias 
estudadas a priori 

Dialogando com algumas das concepções anteriores, Vieira ( 2000, 2007) aponta 
que a reflexão sobre a prática, a partir da comparação com o outro, do contato com 
a alteridade, possibilita o rompimento com práticas e representações 
monoculturais, profundamente arraigadas no próprio fazer docente e fomenta um 
agir intercultural. Segundo Vieira, 

que pode auxiliá-la a resolver estes problemas. Da prática 
emergem as questões, as necessidades e os caminhos para dar conta destas 
questões. É neste movimento de investigação e reflexão sobre a prática que novos 
conhecimentos vão sendo produzidos. Em nossa perspectiva, é este movimento de 
investigação e produção de conhecimentos que caracteriza a natureza pesquisadora 
da prática docente.  

  

A prática de confrontar a atividade das aulas de "nossa escola" com as de outras 
escolas, de outras sociedades contemporâneas, ou mesmo do passado, ou ainda 
mesmo com outros contextos institucionais, de fazer releitura de experiência 
(Huberman, 1983) serve para ampliar a visão da gama de possibilidades existentes 
quanto à eficácia da organização do ensino e aprendizagem de vários grupos 
humanos. (2000:102) 

  

A partir dessa perspectiva,  o autor defende a necessidade de se buscar modelos 
mais culturais e antropológicos na abordagem da educação que invistam na 
formação de professores capazes de agir interculturalmente.   

A abordagem antropológica pode contribuir para o reconhecimento dos "lugares-
culturais" de onde falam  crianças e professoras, numa perspectiva de busca de 
novas significações e de outras lógicas de pensar e entender o mundo, imersas na 
rede de interações que compõe o cotidiano escolar. 



Prado (2007) defende que a possibilidade de se fazer pesquisa na escola em 
parceria com os/as professores/as, nasce do reconhecimento dos mesmos como 
profissionais que produzem conhecimento sobre suas práticas. Segundo Prado,  

  

O discurso do/a professor/a-pesquisador/a da escola básica se faz valioso porque é 
diálogo consigo próprio e com a realidade de seu trabalho, com a produção 
acadêmica que alimenta suas dúvidas e impõe contradições que o obrigam a querer 
"enxergar" ainda mais de perto, com as múltiplas instâncias materiais e culturais de 
seu contexto. Sua pesquisa é valiosa para a comunidade de professores, alunos, 
gestores, políticos, que podem vir a compreender melhor a riqueza e a 
complexidade do universo da escola e também para os/as professores/as-
pesquisadores/as acadêmicos, que são pares legítimos dos/das professores/as-
pesquisadores/as da escola básica, na medida em que estão interessados na 
democratização das relações e do conhecimento produzido com, sobre e a partir da 
escola. ( 2007: 42) 

  

Fundamentando-se nas perspectivas apontadas anteriormente, a pesquisa 
"Alfabetização, Memória e Formação de Professores" vem buscando, desde 2004, 
 entrelaçar práticas de pesquisa e formação, no sentido de favorecer um 
movimento de reflexão dos/as professores/as acerca de sua própria história, com 
vistas a garantir a sistematização e a organização dos registros dessa memória e, 
ao mesmo tempo, fortalecer a dimensão pesquisadora da formação docente.  

Neste movimento, buscamos igualmente contribuir para a circulação das histórias, 
memórias e narrativas daqueles e daquelas que, historicamente, vêm sendo as 
Vozes 

Reconhecendo os sujeitos da escola como 

mais ausentes e silenciadas na História da Educação Brasileira - os/as 
professores/as. 

principais narradores da própria história, 

             

temos favorecido que as memórias das professoras, permeadas em suas práticas, 
sejam reconhecidas como memórias coletivas, produzindo novos textos que 
ampliam a compreensão sobre as práticas pedagógicas cotidianas. 

A parceria, que começa em 2004 com a E M Raul Veiga, tem como objetivo a 
implantação e manutenção de um Núcleo de memórias na escola.  A constituição do 
grupo de trabalho escola/universidade, desde o primeiro momento, tem contado 
com uma colaboração importante: as atuais diretoras da escola, anteriormente 
coordenadoras pedagógicas, que como professoras 

A pesquisa em movimento: 

antigas

Localizada na Rua Joaquim Pereira de Almeida nº 14, próximo ao bairro de 
Alcântara, na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, a E M Raul Veiga 
está inserida numa área comercial bastante diversificada, possuindo residências 
próximas e mantendo um grande fluxo de pessoas. O prédio central onde se 
encontra a sala da direção, a secretaria e a sala dos professores, apesar de 
reformas anteriores, ainda guarda alguns traços característicos da origem da escola 

, com uma trajetória de 
pelo menos 15 anos na escola, também se constituem como "mulheres memória" 
da E M Raul Veiga. 



como uma chácara, comprada pelo Prefeito da época. A criação da escola data de 
1937, constituindo-se na primeira escola da rede municipal de São Gonçalo, tendo 
sido essa a razão inicial que nos levou até ela.  

Atualmente, a escola funciona em três turnos (manhã, tarde e noite), atendendo a 
aproximadamente  800 alunos nas séries do Ensino Fundamental e nas turmas de 
EJA, jovens e adultos. A equipe da escola é composta por: 39 professores/as (10 
para o primeiro segmento, 26 para o segundo segmento e 3 para o ensino de 
jovens e adultos), duas diretoras (geral e adjunta), duas coordenadoras 
pedagógicas, duas orientadoras educacionais, cinco coordenadores/as de turno e 35 
funcionários/as (inspetores de alunos, merendeiras, auxiliares de secretaria e 
secretária).  

      Durante o ano de 2008, a pesquisa ganhou um novo impulso ao obter um 
financiamento da Faperj - Edital "Apoio à melhoria da escola pública" - que, além 
de garantir a reforma da Sala de Leitura e Núcleo de memórias da escola, forneceu 
duas bolsas para professores da escola, que se envolveram mais diretamente no 
projeto. 

 Os principais procedimentos de investigação-formação utilizados no decorrer da 
pesquisa foram: - encontros quinzenais de estudos; construção de espaços 
narrativos na escola e as oficinas da memória:  

Interessava-nos, sobretudo, possibilitar que o movimento de reflexão dos/as 
professores/as acerca do processo pedagógico vivido cotidianamente na escola, 
fortalecesse a dimensão pesquisadora da prática docente, como nos diz Freire 
(1996). Além disso, em nossos encontros e reflexões, tínhamos como meta,  ainda 
não realizada, estimular que a dimensão pesquisadora da prática docente também 
se traduzisse por meio da produção escrita do/das professores/as sobre sua própria 
prática.  

Em nossas reuniões quinzenais, nas escolas E M Raul Veiga, com as professoras 
das séries iniciais, em alguns encontros realizamos "oficinas da memória" 
(apresentadas posteriormente); nos demais,  as temáticas giravam em torno de 
planejamentos e avaliação de projetos pedagógicos realizados na escola, inspirados 
no processo de reconstrução da memória da escola, como por exemplo, os projetos 
"Resgatando valores: Comemorando os 71 anos da escola" e "Inaugurando a sala 
de leitura e núcleo de memórias da E M Raul Veiga", que aconteceram na referida 
escola, envolvendo toda a comunidade escolar.  

A seção a seguir enfoca um momento vivido nesse processo: 

  

  

Entrando na sala de aula: a pesquisa ganha vida 

      Uma das primeiras atividades articuladas à pesquisa Alfabetização, Memória e 
Formação de Professores: fortalecendo os laços universidade e escola básica 
desenvolvida com meus alunos, nomeada por nós como "Construindo a minha 
autobiografia"[1], teve como ponto de partida a criação de um instrumento de 
investigação sobre a memória da escola e dos bairros próximos, a fim de coletar 
dados que enriquecessem o acervo da escola visando entrelaçar a história da escola 
com a história da cidade de São Gonçalo.  



   A criação do instrumento surgiu a partir de um questionamento que fiz aos meus 
alunos: "Quem sou eu? Quem somos nós ?" com o objetivo de introduzir uma 
discussão sobre a identidade pessoal e coletiva da turma. Para estimular o auto-
conhecimento e propiciar reflexões sobre sua história pessoal e de seus familiares, 
propus que cada um registrasse sua própria história, entrelaçando-a com a história 
de São Gonçalo, onde residem, e a Escola Municipal Raul Veiga, onde estudam.  

     Construímos um roteiro para que as informações pudessem ser levantadas, 
abordando questões como,  por exemplo: local de nascimento, tempo de 
residência  na cidade, escolas em que estudaram, histórias sobre a rua, o bairro e a 
cidade onde residem, histórias sobre a própria vida. Foi sugerido que os alunos 
entrevistassem seus pais, avós, tios, parentes em geral, e que cada parente 
contasse sua própria história, até chegar à história do aluno.   

         O resultado foi satisfatório; os alunos realizaram as atividades com bastante 
entusiasmo, identificaram seus bairros, suas ruas com CEP e alguns contaram um 
pouco da história da rua e do bairro, como foi o caso do aluno Lucas Rocha, que 
mora na Rua Alberto Coelho, lote 785 quadra l8, Cep 24740-010, no bairro Coelho 
Lucas. Este aluno descobriu que o nome do bairro é herança do nome de um 
pároco, Monsenhor Godofredo Barenco Coelho, que atuou na matriz de São Gonçalo 
entre 1940 e 1966 e que Alberto Coelho (um grande empresário gonçalense) que 
deu nome à rua, era parente do monsenhor. Ele pesquisou na Internet.(Google).  

  Uma pequena reflexão sobre a exclusão/inclusão digital cabe nesse momento. Se 
por um lado, para as crianças das classes populares o acesso à rede digital em suas 
próprias casas ainda está bem longe de acontecer ( pensar que eu mesmo como 
professor só comecei a estar ligado na rede a partir das necessidades produzidas 
pela pesquisa), por outro lado, as  lan-houses  estão em cada esquina e as crianças 
se valem de muitas  estratégias para ter acesso a elas, até mesmo fazer pequenos 
trabalhos para ganhar um dinherinho

Ao descobrir que existiam alunos na turma acostumados a frequentar lan-houses e 
com um domínio relativo da internet, expliquei para a turma como um todo que se 
utilizassem do Google e digitassem os nomes dos bairros da cidade de São Gonçalo 
no RJ, porque poderiam obter informações interessantes sobre a história da cidade. 

 que garanta sua possibilidade de  se conectar 
através da rede. 

O retorno das informações coletadas mostrou-me que é possível e desejável que a 
escola explore melhor as experiências dos/das estudantes com a rede,  construídas 
fora da escola, enquanto lutamos para que o acesso ao mundo digital seja 
garantido para todos/as como parte do currículo da escola.  

     Ficamos sabendo que a maioria dos alunos mora próximo à Escola Municipal 
Raul Veiga, nos bairros de Raul Veiga, Jóquei, Coelho, Amendoeira e Vila Candoza.  

     A partir das informações sobre a história da vida de cada aluno, levantadas 
pelas pesquisas em diferentes fontes, é que propus a produção das autobiografias. 
As crianças ficaram encantadas, não só por aprenderem um conceito novo - 
autobiografia - mas também pela possibilidade de registrarem a própria história. 

      Beatriz Santos da Silva, uma das mais entusiasmadas,  propôs: 

      A autobiografia produzida por Beatriz, transcrita abaixo, por si fala da riqueza 
da proposta vivenciada coletivamente. 

Professor eu 
quero ler a minha autobiografia. 



  

Eu nasci no hospital Luiz Palmier em São Gonçalo, em 17 de abril de 1996, fui 
deixada em um orfanato no bairro da Trindade, até os quatro anos, quando no ano 
de 2000, meus queridos pais Carlos Alberto de Souza e Maria de Fátima, me 
adotaram, e me registraram como filha legítima. Moramos na rua Ary Jorge de 
Carvalho, lote 246 Q 2  Cep 24722-500, bairro Jóquei em São Gonçalo. Meu pai é 
comerciante, tem uma pequena mercearia, aqui no bairro há mais de 10 anos e 
conhece bem a história desse lugar, quando não aconteciam as coisas que 
acontecem agora, mas nós gostamos muito do bairro e da nossa cidade Ele 
escolheu a escola Raul Veiga para eu estudar, porque simpatizou muito com as 
pessoas da escola, e a escola é bem falada, tem menos alunos do que o Ciep aqui 
perto de casa. Meu pai veio morar aqui em São Gonçalo em 1979, com os meus 
avós, ele nasceu em Cachoeiras de Macacu, moraram em alguns bairros de São 
Gonçalo, só quando ele se casou que comprou a casa onde nós moramos. Eu não 
sei se tenho mais irmãos, agora eu sei o que é ser filha do coração, sou negra e 
meus pais são brancos, é essa a minha autobiografia, eu entrevistei os meus pais.  

  

     Acredito que essa atividade contribuiu para que meus alunos se reconhecessem 
como protagonistas de sua própria história e da história do seu lugar.   

             

Alguns diálogos finais (porém provisórios) com a experiência vivida: 

Era necessário que a priminha lesse comigo o romance e me auxiliasse na 
decifração dele. Emília respondeu com uma pergunta que me espantou. Por que 
não me arriscaria a tentar a leitura sozinho? (Ramos apud Silva, 2009: 138) 

    

  

             

Na passagem acima, extraída do romance autobiográfico Infância 

Desafiado por Emília, o pequeno leitor - ainda atormentado pela "

de Graciliano 
Ramos, Silva (2009) em seu livro "Uma história da formação do leitor no Brasil", 
encontra um rito de passagem - os primeiros sinais da transição entre um leitor 
iniciante para leitor proficiente - atravessado por um dos nossos maiores autores da 
língua portuguesa.  

impossibilidade de 
compreender as palavras difíceis, sobretudo na ordem em que se juntavam" (...) 
vê-se pela primeira vez diante da possibilidade de encontrar seus próprios 
caminhos para a aquisição da leitura. Convencido pela prima de que os 
"astrônomos, indivíduos que liam no céu, percebiam tudo quanto há no céu (...)  ( 
Ramos apud Silva, 2009: 138) afirma tomei coragem e fui esconder-me no quintal 
com os lobos, o homem, a mulher, os pequenos, a tempestade, a floresta, a cabana 
do lenhador" (idem) 

            Com esse ousado mergulho na leitura, o menino pôde enfim associar as 
inúmeras informações construídas penosamente ao longo de seu processo de 
alfabetização: desde o contato com diferentes materiais de leitura, ao 



conhecimento do alfabeto, até a relação fonemas e grafemas; informações que 
antes soltas, desarticuladas, agora ganhavam sentido em busca dos significados da 
leitura.  

            Silva (idem), aprofundando sua análise aponta que dois aspectos podem 
ser considerados fundamentais no processo de transição em busca de tornar-se um 
leitor proficiente, vivido por Graciliano. São eles, segundo a autora: "a qualidade da 
mediação realizada pela prima Emília e o estímulo à imaginação criadora anunciada 
pelas obras de ficção: personagens, aventuras, instâncias que pareciam nutri-lo 
com grande entusiasmo". 

            Depreende-se, pela discussão da autora, que essa passagem na vida de 
Graciliano se dá por volta de 10 a 11 anos, período anterior à sua primeira 
publicação no jornal 

(Silva, 2009:141) 

O Dilúculo, aos 12 anos,  e posterior a um de seus 
depoimentos, nos quais afirma que aos nove anos era quase um analfabeto. Se o 
estudo da vida de Graciliano nos fascina, justamente por essa grande virada

            É nesse sentido que retomo o relato do processo vivido em sala de aula 
trazido por Reinaldo, culminando com a produção de Beatriz. Vejo que tanto 
professor quanto a aluna, através do movimento da "escrita de si", de certa forma, 
também experimentaram atravessar um rito de passagem de leitores/escritores 
iniciantes para leitores/escritores que se apropriam da escrita como uma forma de 
compreender a realidade.   

, de 
uma intensa dificuldade inicial com as letras ao patamar de um dos maiores da 
literatura universal, pode igualmente nos trazer pistas sobre os desafios do 
processo de apropriação da leitura e da escrita, com os quais continuamos a nos 
confrontar cotidianamente na sala de aula. 

      No movimento do professor de relatar/refletir sobre o processo vivido em sala 
de aula, encontramos "o/a professor/a da escola básica que interroga a sua prática, 
investiga, documenta o seu trabalho, analisa, faz leituras, dialoga e constrói uma 
forma de compreensão da realidade". (Cunha e Prado, 2007:19), ou seja, um 
professor que tomando sua prática como objeto de reflexão, ultrapassa os limites 
impostos por uma racionalidade técnica que o reconhecia apenas como quem aplica 
teorias, para reconhecer-se como um produtor/autor de uma teoria em movimento 
produzida no e com

    Enquanto que no movimento de Beatriz, 

 o cotidiano escolar. 

professor eu quero ler a minha 
autobiografia, encontramos uma pequena escritora/leitora a descobrir que a 
leitura/escrita da palavra pode significar a leitura/escrita da palavramundo, como 
nos ensina Freire e, dessa forma, quem sabe reconhecer também na apropriação 
da leitura e da escrita como uma forma de "ler e escrever" o mundo um 
instrumento de intervenção em sua realidade. 

            É preciso não perder de vista a qualidade da mediação da escola 

            Nossa pesquisa tem nos ensinado que uma parceria Universidade-Escola 
básica, que favoreça a reflexão dos/as professores/as acerca de sua própria 

(Silva, 
idem: 233), é uma das recomendações finais da autora sobre a experiência vivida 
por Graciliano, baseada especialmente nas reflexões de Vygotysky. Entendemos 
que o movimento de " escrita de si" vivido na sala de aula pelo professor e 
seus/suas alunos e alunas, confirmam as contribuições de vários pesquisadores/as 
tais como Vygotysky ( 1984) e Smolka (2001) sobre o papel primordial da 
mediação dos adultos no processo de apropriação da leitura e da escrita pela 
criança. 



história, com vistas a fortalecer a dimensão pesquisadora da formação docente, 
também é um dos caminhos para garantir a qualidade dessa mediação.   
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[1] Reafirmando a articulação teoria-prática sempre enfatizada em nossas reflexões 
coletivas, enquanto estimulava os/as alunos/as a produzirem suas autobiografias, 
eu também produzia a minha autobiografia. 


