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Este trabalho apresenta momentos de recordações dos tempos escolares, nos 
quais o crescimento pessoal, a aprendizagem e a emoção se fazem presentes, 
lembranças que sempre vou levar comigo, que estavam adormecidos, mas que 
retornaram à minha memória com intensidade e me fizeram voltar a uma época 
de brincadeiras, descobrimentos e amizades inesquecíveis, que me remete à 
nostalgia do passado e a todas as vivências ricas de significados pelos quais 
passei. O desenvolvimento deste trabalho se deu através de fotos pessoais, 
documentos e com o relatos de pessoas que fizeram e fazem parte da minha 
trajetória pessoal e escolar, e também buscando informações junto às 
instituições de ensino nas quais estudei. Em minha experiência pessoal, 
busquei também fazer uma análise de como era o método de ensino no qual fui 
alfabetizada, que era o método tradicional que consistiam em fazer uso das 
cartilhas de memorização, dos materiais pedagógicos que os professores 
utilizavam para ministrar suas aulas. Também foi necessário lembrar do 
entorno da escola, do espaço físico, pois não dá para dissociar dos ambientes 
que nos agregaram valores, que mudaram muito ao compararmos com os que 
temos hoje. Também discorro sobre o material que utilizávamos em sala de 
aula e que era de suma importância no processo de construção do 
conhecimento, portanto, através das trajetórias escolares, podemos criar 
condições para termos um olhar crítico não apenas nas nossas instituições de 
ensino, mas para refletir sobre a nossa visão de mundo. Por fim, trago a minha 
experiência acadêmica, como foi relevante para o meu crescimento e a 
importância que a Pedagogia tem hoje em minha vida, principalmente com 
início dos estágios nos quais pude constatar o trabalho que é realizado pelo 
professor em sala de aula, as dificuldades e desafios que são enfrentados 
todos os dias, mas também a satisfação de estar realizando um trabalho com 
amor, fazendo parte da vida de muitas pessoas e, por muitas vezes, fazendo a 
diferença em suas vidas. 
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