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de Assistência Estudantil (Praes) e em parceria com a Editora da Univer-
sidade do Estado da Bahia (EDUNEB). Seu objetivo é apresentar relatos 
estudantis sobre suas formações pro�ssionais, partindo da compreensão 
de que a sociedade contemporânea necessita de pro�ssionais autônomos, 
investigativos, éticos e comprometidos socialmente. Tais pro�ssionais são 
estudantes que assumem o protagonismo, são agentes ativos que colabo-
ram com o ensino, tocando-o e sendo motivados a aprender e a se engajar 
de forma consciente na perspectiva do seu crescimento pessoal, pro�ssio-
nal e como cidadãos. Nos textos, os(as) autores(as) relatam, de forma 
analítica, crítica e re�exiva, experiências signi�cativas no processo de 
ensino-aprendizagem durante suas itinerâncias na universidade. 
Os textos do volume II apresentam um entrecruzamento entre a experi-
ência, os registros, a memória e as percepções atravessadas pelo contexto 
e pertencimentos de suas autoras e seus autores com um recorte de seu 
processo formativo, resultando em uma perspectiva da instituição e de 
experiências de aprendizagens institucionais diferenciadas. É nosso 
desejo que possamos celebrar cada vez mais uma universidade na qual os 
seus três segmentos produzem e se alimentam colaborativamente de 
saberes co-construídos localmente, tendo em vista um planeta sustentá-
vel, no qual nossa presença não seja uma ameaça à continuidade da vida, 
e sim que possamos dançar a vida no e com o planeta e as demais formas 
e expressões vitais.
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 PREFÁCIO

Escrever: um imperativo para a formação

Alain Coulon 
Professor Visitante 

Faculdade de Medicina
PPGSAT

UFBA

A série Experiências e Refl exões Discentes é um grande sucesso e a UNEB, 
a EDUNEB e, especialmente, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 
(PRAES) estão de parabéns por terem assumido e dado conta desta ousada 
iniciativa: conseguir que estudantes escrevam e publiquem seus trabalhos 
em um livro.

Na minha opinião, é de fato um desafi o essencial conseguir que estu-
dantes escrevam desde seus primeiros anos de aprendizagem. Esta escrita 
contribui com o aprendizado da profi ssão de estudante, como tenho apon-
tado em minhas pesquisas sobre percursos estudantis desde o início dos 
anos 1980, trabalhos inspirados pela etnometodologia do ponto de vista 
teórico e pela etnologia e etnografi a do ponto de vista empírico, o que cha-
mei de etnopesquisa já no fi nal da mesma década. Aprender a profi ssão de 
estudante signifi ca que é preciso aprender a tornar-se um estudante, caso 
contrário será eliminado ou se auto eliminará, porque continuará a ser um 
estranho nesse novo mundo. Os estudantes que não conseguem se afi liar 
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fracassam. Por afiliação entendo o processo pelo qual alguém adquire e 
se adapta a um novo status social. A entrada na vida universitária requer, 
por parte do recém-chegado, uma nova “definição da situação”, uma passa-
gem, no sentido etnológico do termo. Se há muito fracasso e desistências 
ao longo do primeiro ano acadêmico, independentemente da capacidade 
e da aptidão de cada um, é, precisamente, porque a correspondência entre 
as exigências acadêmicas, em termos de conteúdo intelectual, métodos de 
exposição de conhecimento e aprendizagem, e o habitus dos estudantes, 
não foi alcançada. O estudante deve se adaptar aos códigos do ensino su-
perior, aprender a usar suas instituições e assimilar suas rotinas. A entrada 
na universidade deve ser acompanhada por um processo de afiliação, tanto 
institucional quanto intelectual. Os estudantes devem se tornar membros 
da nova instituição, no sentido etnometodológico (COULON, 1995). Ser 
membro é compartilhar a linguagem comum do grupo no qual se quer 
viver, assimilar seus etnométodos, compartilhar suas rotinas e suas evidên-
cias naturalmente. Significa não mais hesitar ou se perguntar o que fazer 
em todas as ocasiões, significa fazer com que outros o reconheçam como 
um semelhante, um par, “à primeira vista”.

Eu costumava dizer aos meus alunos, especialmente àqueles do pri-
meiro ano: “Para ter sucesso nos estudos, não se preocupem, vocês só têm 
três coisas a fazer: ler, escrever e pensar!”. Eu dizia isso de uma forma falsa-
mente casual, como uma piada, mas, ao mesmo tempo, era algo a ser levado 
muito a sério. Assim, estava indicando os princípios básicos, teóricos e prá-
ticos, do que viria a ser tanto seu trabalho temporário, como sua atividade 
principal, aquela que agora deveria mobilizar toda sua energia: ser um estu-
dante. Estas três operações, que estão presentes em qualquer aprendizagem 
bem sucedida, são como três “gestos” profissionais fundamentais que um 
novo estudante deve aprender a realizar para poder exercer sua profissão e 
ter sucesso em seus estudos.

•	 Pensar é a consequência lógica de duas operações essenciais: a leitura 
e a escrita. Pensar é um ato complexo, é a própria essência do trabalho 
intelectual, seja ele qual for. Envolve aproximar, ou mesmo unir, dois 
elementos que, a princípio, são desunidos, independentes, e articulá-los 
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para produzir uma nova ideia. Isto não é fácil para um estudante novato, é 
uma exigência um tanto assustadora, mas é, antes de tudo, um aprendizado, 
para depois se tornar uma atividade sem fim. A leitura incentiva este 
aprendizado, e a escrita ainda mais. 

•	 A leitura é o primeiro exemplo típico da dificuldade da afiliação 
intelectual dos estudantes. Em minhas aulas para alunos do primeiro 
ano, sempre dediquei uma sessão para falar e fazer com que eles 
falassem sobre suas práticas de leitura, que é um dos instrumentos 
privilegiados da profissão de estudante. Em uma pesquisa que realizei 
regularmente entre 1987 e 1996, aparecia que muitos alunos não liam 
nada, alguns liam romances ou revistas, e outros – cerca de um terço 
– disseram que liam os livros que seus professores lhes pediam para 
ler. Alguns alunos mais velhos, que retomavam seus estudos, há muito 
tempo haviam deixado de ler. Como depois de um acidente em que você 
foi imobilizado por um tempo, é necessário reaprender gestos e ações 
básicas com as quais você perdeu, repentinamente, a familiaridade.

•	 A escrita é outro aspecto da afiliação intelectual. Quando chegam 
à universidade, os estudantes geralmente não estão acostumados a 
escrever. Em torno do final do ensino médio, eles geralmente tiveram 
que escrever algumas redações ou ensaios, ou tomar notas durante as 
aulas. Isto não é muito, quando sabemos o que representa a palavra 
escrita nos estudos universitários e na difusão do conhecimento, apesar 
do importante surgimento dos meios digitais. A escrita é um exercício 
essencial para um estudante, cujo uso se tornará permanente em sua 
educação superior. Trata-se de um imperativo.

Na minha universidade, no início do ano, eu costumava pedir aos 
novos alunos que escrevessem um diário sobre a inserção na universidade 
por três meses, porque sabia que isso teria um efeito de afiliação. Esse era 
originalmente seu único objetivo. Todos os estudantes rapidamente toma-
ram consciência de sua utilidade: o diário lhes permitia começar a escrever, 
apesar dos bloqueios e dificuldades, que são de dois tipos:

•	 Os estudantes muitas vezes têm a impressão de não saber escrever. 
Encontramos, entre os estudantes de primeiro ano, mesmo aqueles mais 
velhos, essa dimensão da autorização. Ser estudante é autorizar-se a sê-
-lo – no sentido de “se fazer seu próprio autor”, como Jacques Ardoino 
(1990) assinalou –, autorizar-se a ter uma prática de vida intelectual. 
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Isto implica, por exemplo, que um estudante se autorize a pensar, ler, 
escrever sem considerar que aquilo que ele faz “não presta”, que ele 
“não entende nada”, que “isso não tem interesse” – observações que eu 
sempre encontrava nos diários estudantis –, intervir nas aulas para fazer 
uma pergunta sem pensar que é bobagem, não se deixar invadir por 
pensamentos desvalorizantes, negativos e autodepreciativos.

•	 A outra dificuldade é da mesma ordem que os estudantes dizem ter sobre 
a leitura: a capacidade de concentração. Esta habilidade obviamente 
varia de um indivíduo para outro. Não é apenas uma dimensão 
psicológica individual, mas também, no ambiente de aprendizagem, 
um fenômeno ligado a certos constrangimentos institucionais e ao 
hábito de ler ou escrever, à familiaridade social que mantemos com um 
certo número de dispositivos da vida intelectual. “Concentrar-se” não 
é uma disposição natural, a qual se possui ou não. Isso deve ser objeto 
de um aprendizado técnico, que faz parte dos vários aprendizados 
necessários para o exercício da profissão do estudante. A concentração 
é uma atividade reflexiva, como mostra claramente, em outro registro, a 
prática do karatê: é preciso concentrar-se para praticá-lo e o karatê, em 
troca, é um aprendizado da concentração. 

Quero insistir aqui sobre este ponto: o interesse metodológico e teó-
rico destes diários é fundamental. Ao descrever a maneira como eles apre-
enderam o mundo acadêmico em que entraram, os estudantes se tornaram 
etnógrafos reflexivos da própria passagem para a condição de membros, 
eles encenaram sua descoberta dos etnométodos do seu novo mundo so-
cial. Desta forma, eles me fizeram ver a maneira como construíram seu 
mundo, trazendo para ele ordem, racionalidade e coerência. Cada estudan-
te que elaborou seu diário tornou-se assim um informante que desempe-
nhava um duplo papel: aquele de um ator ingênuo que vivia suas atividades 
normais, naturalmente; sendo, ao mesmo tempo, um informante reflexivo, 
que proporcionava ao sociólogo-pesquisador uma visão “de dentro” de sua 
evolução. Esta etnografia profana – ou seja, não conduzida por um profis-
sional – produziu uma enorme coleção de dados de campo, que forneceram 
informações de grande variedade e riqueza.

O conjunto desses elementos poderia ser objeto de aprendizagem 
durante o primeiro semestre, em cursos frequentemente chamados de 
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“metodologia”, o que seria mais sensato chamar de “metodologia do tra-
balho intelectual”. Estas aulas incluiriam, naturalmente, conselhos e trei-
namentos metodológicos, como tomar notas ou elaborar um plano, fazer 
uma apresentação, passar por uma prova. Mas seriam também uma opor-
tunidade para implementar práticas de escrita, na forma de manter um 
“diário de bordo”, por exemplo, ou oficinas de escrita; poderiam incluir 
discussões de grupo em que se trabalharia a expressão oral; ou, final-
mente, ser um espaço privilegiado para aprender a utilizar as bibliotecas 
através da descoberta explícita e comentada das regras de classificação 
das ideias intelectuais.

Para concluir, afirmo: os estudantes, desde os anos iniciais da gradu-
ação, são capazes de fazer micropesquisa e de relatá-las de forma quase pro-
fissional; é preciso encorajá-los, de maneira que, a cada aula, uma parte do 
que se ensina conduza à prática da pesquisa. Mostrar que o conhecimento é 
sempre o resultado da pesquisa e da reflexão. É assim que a ciência avança, 
continuamente, em todos os campos. 

Este livro nos apresenta alguns bons exemplos deste esforço. Aqui 
vemos a pesquisa sendo feita sobre temas muito diversos, empolgantes e 
emocionantes. Esta realização coletiva é de primeira linha, e nos chama aten-
ção de maneira espetacular para a importância de analisar a infinita e fértil 
conversação humana, que revela a disponibilidade e a descritibilidade per-
manente, essencial, insubstituível do mundo social e do nosso viver-junto, 
através das inúmeras interações verbais que todos nós praticamos sem inter-
rupção. Cumprimento todos os autores e os parabenizo por este livro.

Tradução de Sonia Sampaio
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APRESENTAÇÃO 

Narrativas estudantis: experiências formativas em contexto

Elivânia Reis de Andrade Alves
Isaura Santana Fontes 

Alana Mara Santos dos Anjos Ferreira

Com o propósito de reunir artigos que relatem de forma analítica, crítica e 
refl exiva, experiências signifi cativas no processo de ensino-aprendizagem 
durante as suas trajetórias na universidade, esta obra apresenta um entre-
cruzamento da experiência, dos registros, da memória e as percepções atra-
vessadas pelo contexto e pertencimentos de suas autoras e seus autores com 
um recorte de seu processo formativo. Isso resulta numa perspectiva da 
instituição e de experiências de aprendizagens institucionais diferenciadas.

A série Experiências e Refl exões Discentes é uma publicação anual, 
em formato de coletânea, de iniciativa da Pró-Reitoria de Assistência Estu-
dantil (PRAES), em parceria com a Editora da Universidade do Estado da 
Bahia (EDUNEB), e tem como objetivo a compreensão de que a formação 
de profi ssionais autônomos, investigativos, éticos e comprometidos social-
mente que a sociedade contemporânea necessita pressupõe que os estudan-
tes assumam o protagonismo, sejam agentes ativos que colaboram com o 
ensino para que este possa tocá-los, motivá-los a aprender e a se engajar de 
forma consciente na perspectiva do seu crescimento pessoal, profi ssional 
e como cidadãos. Para tanto, a PRAES promoveu uma chamada pública, 
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com a perspectiva formacional de socialização de experiências acadêmi-
cas estudantis na UNEB. Concorreram 43 artigos e foram selecionados 10,  
que passaram por diversas etapas, inicialmente pelo Comitê Científico da 
obra e, posteriormente, pelo Conselho Editorial da EDUNEB. Nos textos 
aprovados os/as autores/as relatam, de forma analítica, crítica e reflexiva, 
experiências significativas no processo de ensino-aprendizagem durante 
suas itinerâncias na universidade.

Parafraseando Bernal (2008, p. 41), “o ato de relatar a própria ex-
periência – a sua ‘literalização’, na terminologia brechtiana adotada por 
Benjamin – repõe a/o estudante no lugar que lhe pertence: o centro – pois 
o ou a estudante está no centro de suas experiências”.

Um/a leitor/a desta instituição e da sua função precípua, a formação, 
que sobre ela escreve e elabora uma dobra interpretativa ao relatá-la, des-
crevê-la e, de modo indireto, prescrever, apresenta a quem a lê uma tendên-
cia, uma perspectiva formacional. Assume, pois, o ato responsável e res-
ponsível de expor aqui um recorte de seu processo formativo entrelaçado 
com a dinâmica da universidade. Acessa a condição de autor/a. Mas, não 
vai só, traz na sua voz a representação de outras vozes que, em consonância 
e em dissonância com a sua, aqui reverberam, ganham visibilidade, relevo 
ou são colocadas em segundo plano a partir das escolhas de quem, nesta 
obra, se autorizou a dizer de si, dizendo um pouco de nós. Este é um ato 
político e formacional importante. 

Entretanto, de outro lado, nos encontramos na condição de organi-
zadoras desta obra, função que exige um posicionamento também políti-
co, de estabelecer os limites do que incluir. E ao fazer isso nos valemos de 
ideias tais como as de Benjamin (1934), ao dizer que “[…] a tendência po-
lítica correta de uma obra inclui sua qualidade literária, porque inclui sua 
tendência literária.” E a tendência literária que elegemos, através do relato 
de experiência, diz respeito ao protagonismo estudantil. Para além dos pro-
cessos de literalização das ciências, compartilhamos com Boaventura Santos 
(1988) as ideias de que todo conhecimento é autoconhecimento, de que 
todo conhecimento científico visa constituir-se num novo senso comum e 
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que o ato de conhecimento é inseparável do produto do conhecimento. 
Entendendo, portanto, que ao retratar suas experiências as/os estudan-
tes apresentam uma diversidade de ontologias, culturas, epistemologias, 
gêneros e etnias representativas de seus pertencimentos. Então, eis aqui 
uma produção no seio de uma instituição acadêmica, que ao supor a po-
sição ocupada por quem a produziu, pode de algum modo modificá-la, 
fazê-la olhar para si mesma sob uma ótica talvez diferente, trazendo nu-
ances, tonalidades, cores e traços que a oxigenem, renovem sentidos… 
nos transformem.

A história do chamado ensino superior e das personalidades que 
compõem os autores de livros, bem como uma categorização de pessoas 
que chamamos de intelectuais, tem sido marcada pela majoritária presença 
de homens e de uma etnia socialmente reconhecida como branca, dentre 
outras marcas que envolvem aspectos econômicos, culturais, ideológicos 
e políticos elitizados, hegemônicos e homogeneizados. Essa história está 
sendo alterada, e a emergência desta obra traz alguns elementos que de-
monstram que estamos escrevendo uma história outra, a exemplo da parti-
cipação de mulheres como autoras deste volume.

Essa majoritária participação que chamaremos de feminina requer a 
nossa atenção, pois que ela diz respeito a um processo de criatividade, de 
intelectualidade, de escrita e de produção científica muitas vezes diferen-
ciado. Além desse aspecto, o empoderamento feminino na esfera pública 
há de criar reverberações nas condições de vida e redução da violência na 
esfera do mundo privado, das relações da intimidade e da família. Essas 
pequenas mudanças vão, de certa forma, contribuindo para a construção 
de uma outra humanidade, entrelaçada de mulheridade. 

Essa “violência é o flagelo mundial melhor dividido, existe em 
todos os países, em todos os continentes e em todos os grupos 
sociais, econômicos, religiosos” [POMPEU, 2011]. As mulhe-
res são as principais vítimas, mas não as únicas! Percussão 
futuro-ancestral. A agressão à vida das mulheres não deixa 
de existir apenas quando se aprisionam seus carrascos. A cos-
movisão masculina é a marca de nossa experiência social e  
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parte de um impulso de dominação e controle. Então, 
é preciso ensaiar outros desejos, racionalidades e afetos. 
É preciso constituir outra humanidade não só no espaço 
público, mas em toda nossa intimidade! (SILVA, 2013, p. 10-11).

A ideia de organizar esta obra não coaduna a possibilidade de que 
este seria mais um espaço com o imaginário de uma academia de Platão, 
na qual se inscreveria que nela só entraria o geômetra. A escolha pela es-
crita em formato de relato, entre a potência de outros gêneros acadêmicos, 
ocorre por entendermos a complexidade, a legitimidade e a força dessas 
escrevivências (EVARISTO, 1996). 

A universidade é uma das portas que abri para esse encon-
tro. Minha intuição me dizia que precisaria de alguns desvios 
para que o momento fosse fértil, de liberdade e possibilida-
des de viagens em várias direções. Sabia o que não queria: 
vivências controladas por relógios, salas de aulas como locais 
de pesquisa, entrevistas estruturadas, citações que afirmam o 
(sobre)nome do pai da autora ao invés do seu próprio, vozes 
no gravador com perguntas e respostas… entre outras for-
mas consideradas pertencentes ao mundo da pesquisa cientí-
fica. (SILVA, 2013, p. 19).

Pensamos num rigor outro, como propõe a rede de pesquisa do Obser-
vatório de Currículo e Formação (ObFormacce), que acredita e defende que 

[…] só faz sentido como formação rigorosa de uma menta-
lidade epistemológica que privilegia a configuração de sen-
tidos alcançáveis pela experiência direta […] (GALEFFI, 
2009, p. 31).

Aqui reconhecemos a importância da docência no processo forma-
cional, a sua imprescindibilidade para que a dialogia entre experiências, 
conhecimento socialmente acumulado e efervescência de questões, cri-
ses e contextos façam avançar o desenvolvimento pessoal, social, cultural, 
ético, estético e a ciência. A mediação pedagógica é o sentido maior de 
nossa instituição. Mas, de onde vemos, há que se institucionalizar também  
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espaços nos quais o protagonismo da voz estudantil possa ser uma expres-
são acadêmica legitimada pelos ritos institucionais de publicação, com e 
sem a coautoria docente. E esse é o nosso desafio aqui; dar visibilidade a 
narrativas estudantis sem coautoria docente sobre suas experiências de 
aprendizagem, entendendo, como Kramer, que “Autoria se relaciona à au-
torização, à autoridade e à autonomia […]” (KRAMER, 2002, p. 53).

Desta forma, a obra segue um fluxo sinuoso de imagens em um mo-
saico de espelhos côncavos e convexos que retratam fragmentos de uma 
dinâmica institucional plural instituída e em movimentos instituintes. Aqui 
ecoam vozes de diversos territórios dessa nação chamada Bahia, um estado 
de diversidade. 

Partindo do litoral da Bahia, vamos começar com Jecica dos Santos 
Xavier e Gabriela Furlanetti de Pelegrini Freitas dos Anjos, que nos contam 
um pouco sobre as “Contribuições da monitoria de ensino em Saúde da 
Mulher para o processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem”. Elas 
descrevem a experiência, na capital da Bahia, nocionando monitoria de 
ensino, a partir de um vínculo voluntário no eixo curricular de formação, 
cuidado, saúde e sociedade, demonstrando a consonância entre as ativida-
des vivenciadas e as atribuições da enfermeira na orientação de famílias, in-
divíduos e coletividades, bem como nas atividades de educação em saúde. 

E nesse ritmo soteropolitano de diálogos sobre educação e saúde tra-
zemos João Luis Silva de Oliveira, Tatiane Santos do Nascimento e Beatriz 
Lorena Santana, que nos ofertam o artigo “Semeando a fitoterapia: edu-
cação em saúde para crianças do ensino fundamental”. Essa experiência 
ocorreu no contexto da Liga Acadêmica de Plantas Medicinais e Fitoterápi-
cos (Lapfito) e da Farmácia Universitária (FARUNI). Oliveira, Nascimento 
e Santana indicam o papel e a relevância da referida Liga, apresentando 
algumas de suas atividades e narrando como elas os tornaram agentes de 
conhecimentos no âmbito do uso racional de plantas medicinais através da 
relação entre alunos, professores e comunidade, da promoção de rodas de 
conversa e de oficinas com estudantes do ensino fundamental. 
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Nesta perspectiva de interação com a educação básica, Thailla Bar-
bosa da Silva narra “O processo da Brinquedoteca Itinerante como espaço 
formativo do curso de Pedagogia”. Ela busca caracterizar a Brinquedoteca 
Universitária do Campus de Paulo Afonso no âmbito das ações itineran-
tes, através de um de seus importantes projetos de extensão, o Encontro 
na/com a Brinquedoteca. O recorte do estudo do trabalho de conclusão 
de curso que Silva nos apresenta parte da monitoria de extensão para 
a promoção de experiências significativas com o brincar na infância no 
âmbito de instituições da educação infantil, trazendo para nossas refle-
xões o quanto o espaço-tempo destas instituições requerem mudanças 
para garantir o direito constitucional que as crianças têm de vivenciarem 
a infância e de brincar. 

No fluxo das águas de Paulo Afonso, a interlocução com as escolas 
continua com Deane Taiara Soares Honório, Brenda Pereira da Concei-
ção e Laíse Soares Lima, que elaboraram o artigo: “Criança pesquisadora 
aprende na escola: reflexões a partir do estágio em educação infantil”. Con-
siderando que a criança é agente capaz de pensar e interpretar o mundo 
como pesquisadora através da sua curiosidade, sua criatividade e das suas 
indagações, elas defendem mais do que o protagonismo infantil, defendem 
que a autonomia intelectual, mediada pedagogicamente, torne-se um po-
tente meio de desenvolvimento de suas culturas, seus saberes e suas apren-
dizagens. Desta forma, esse estágio proporcionou um espaço fecundo de 
reflexão praxiológica a estudantes de Pedagogia em um de seus principais 
campos de atuação.

De Guanambi, Gean César dos Santos Nogueira e Stefanny Martins 
Lopes de Araújo escrevem o artigo: “Quando os estudantes são protagonis-
tas da avaliação: uma análise a partir da experiência no curso de Pedagogia” 
a partir de suas experiências na disciplina currículo. Nogueira e Araújo 
defendem, através do que chamam “atos da vivência”, que fomentemos ava-
liações mais inclusivas, que atravessem os sujeitos a partir da prática peda-
gógica no âmbito do curso de Pedagogia.
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Taise Rodrigues de Souza, Felina Kelly Marques Bulhões e Valdete 
Silva dos Santos apresentam um “Relato de uma experiência de estágio 
supervisionado no ensino de Ciências em uma escola de educação básica 
no município de Barreiras”. O artigo faz uma descrição situacional dando 
destaque ao que as autoras chamam de divergências e convergências exis-
tentes entre as teorias educacionais e a prática docente.

Pensando a prática pedagógica inclusiva a partir da imersão como 
monitora em uma ação de formação continuada de professores da rede 
municipal e estadual de ensino, Mônica de Jesus Lima Vieira nos traz “Re-
flexões sobre experiência extensionistas no âmbito de tecnologia assistiva”. 
A estudante do curso de licenciatura em Espanhol discorre sobre o caráter 
formativo da monitoria, promovendo a consolidação de conhecimentos 
no exercício desta prática no campo de atuação de sua profissão durante a 
trajetória universitária, bem como no uso da Tecnologia Assistiva (TA) no 
sentido de proporcionar maior independência, qualidade de vida e inclusão 
social às pessoas com deficiência nas redes de ensino da educação básica.

Para refletir sobre a experiência do componente curricular Pes-
quisa e Estágio III nos anos iniciais do ensino fundamental, especifi-
camente, numa escola pública municipal de Teixeira de Freitas, aqui 
na Bahia, Carolina Genésio dos Santos e Cristina Oliveira Melgaço es-
crevem o artigo: “Rompendo o silêncio das crianças a partir da leitura 
e da escrita no ensino fundamental: reflexões de uma experiência de 
estágio”. Elas defendem a vivência teórico-prática na formação docente 
e a contextualização na formação leitora e escritora das crianças, com o 
reconhecimento do protagonismo infantil e o respeito dialógico e desa-
fiador ao seu processo de construção dos conhecimentos.

Do centro geográfico da Bahia, Seabra, Carina de Souza Santos, 
Juliana dos Anjos Oliveira e Reginaldo Silva Araújo nos apresentam o 
artigo: “Experiências de iniciação à docência: diálogos literários afro-bra-
sileiros e baianos na sala de aula”. A partir da imersão no Núcleo de Ini-
ciação à Docência “Literatura Afro-brasileira e Baiana”, Santos, Oliveira e 
Araújo mostram como o projeto promoveu a inserção desta temática que 
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trata de nossa ancestralidade e seus saberes no contexto escolar e como 
essa dinâmica contribuiu para suas formações universitárias. 

E por fim, do extremo sul da Bahia, do município de Caravelas, 
Eduardo Benincá Cuquetto, Ellen Maria Santos Portela e Marina Barbosa 
Souza nos contam sobre: “Roda de conversa: o encontro de saberes de mu-
lheres da comunidade pesqueira e da universidade”. Ao discutir sobre os 
saberes e conhecimentos das questões de sustentabilidade e como elas in-
terferem neste trabalho, foi possível vivenciar a dialogicidade no âmbito do 
componente curricular Práticas Pedagógicas e Estágio Supervisionado II, 
por meio do qual a dodiscência preconizada por Freire pode se instaurar. 

Assim, convidamos para uma viagem de degustação do fazer uni-
versitário na fala autorizada de estudantes, compreendendo e esperançan-
do que iniciativas como estas se ampliem, se consolidem e se aprofundem, 
para que possamos ter muitos e múltiplos banquetes de escrevivências es-
tudantis que reverberem como as de Conceição Evaristo. E que possamos 
celebrar cada vez mais uma universidade em que os três segmentos produ-
zem e se alimentam colaborativamente de saberes coconstruídos glocal-
mente, tendo em vista um planeta sustentável, no qual a nossa presença não 
seja uma ameaça à continuidade da vida. Que possamos dançar a vida no e 
com o planeta e as demais formas e expressões vitais.
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