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O presente trabalho tem como objetivo apresentar minhas memórias educacionais, 
na tentativa de refletir sobre o processo ensino-aprendizagem por mim vivenciado 
durante a minha vida escolar; reflexão essa que se evidenciará em minha prática 
docente. Analisar a minha trajetória escolar, desde o inicío, não é tarefa das mais 
fáceis, uma vez que me deparei com muitos momentos marcantes durante esse 
período; momentos esses bons ou ruins, mas que me permitiram aprender. Neste 
aspecto, a narrativa é apresentada como importante na formação dos professores, 
uma vez que permite a desconstrução/construção das próprias experiências do 
professor, proporcionando a análise do seu desempenho profissional e do processo 
de ação-reflexão da prática pedagógica. Para tanto, os procedimentos 
metodológicos utilizados neste trabalho foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
documental.  Está organizado em três capítulos que permitem refletir a educação, a 
prática docente e todas as outras questões relacionadas à escola que são 
importantes para a minha formação enquanto educadora. Recordar, saudosamente, 
esses momentos da minha vida foi bastante agradável, pois possibilitou o resgate de 
experiências gostosas, nas quais a escola teve um papel de fundamental 
importância. O estudo de um professor nunca acaba; ser professor requer muita 
dedicação, comprometimento em estar sempre buscando novos conhecimentos e 
aprimorando suas teorias e práticas. A junção da teoria e prática é muito importante 
na formação de um bom professor, aprendemos em sala de aula a teoria e no dia a 
dia, nos estágios vivenciamos a prática. A capacidade que desenvolvi, no decorrer 
dos estudos da minha formação superior, de buscar conhecimentos e de refletir 
sobre esses conhecimentos adquiridos me faz perceber que, apesar de todas as 
dificuldades existentes, vale a pena pensar a educação. Logo, o desenvolvimento 
desta pesquisa é importante para o alargamento do campo de estudo no qual a 
referida  temática integra. Por meio de lembranças, fotos, alguns acervos da família 
Barbosa, consegui resgatar partes da minha história acadêmica. Foi um caminho 
longo, mas cheio de aprendizados e experiências e não teria conseguido sem a 
ajuda da minha família, dos professores e amigos. Com todos estes dados foi 
possível concluir este projeto, com muito esforço e dedicação.  
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