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RESUMO  

Neste texto partilhamos, particularmente, vivências e dinâmicas investigativas ocorridas 
durante a profissionalização no Curso de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 
1º Ciclo do Ensino Básico. O conceito de avaliação (FERNANDES, 2008) entrelaçou teoria e 
prática na intervenção pedagógica. A pesquisa biográfica (DELORY MOMBERGER, 2012; 
JOSSO, 2002), que inclui o conceito de mediação biográfica (PASSEGGI, 2008), orientou os 
processos de investigação, também guiados pelo conceito de isomorfismo pedagógico 
(NIZA, 2009). Priorizando a investigação-formação e a participação, a narrativa global e 
retrospectiva mostrou que o papel dos participantes não foi fixo no desenvolvimento 
daquele projeto e que alguns contornos se alteraram no espaço/tempo de fazer. 
Observando, escutando, recordando, atuando e escrevendo, aprendemos de nós e das 
crianças, da e na profissão. A participação afastou posturas tradicionais do investigador e 
as narrativas tomaram parte numa construção de saberes em que todos tivemos voz. 
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ABSTRACT 

Becoming a teacher - words that tell the story! This text focuses on the research 
accomplished within the framework of the Practice of Supervised Teaching (PST), as a part 
of the Master Degree in Childhood and Primary Education. We wrote, supervisor and 
newly-graduated, focused on the space-time of the teacher education in practice with 
children and on the processes which enclose the construction of knowledge during the 
PST. The concept of evaluation (Fernandes, 2008) was always present and it led us to 
understand that action and research, teaching and learning, children and adult voices, 
have twined along the path of education and (trans)formation. The concept of pedagogic 
isomorphism (Niza, 2009) also guided us in the conception of the course, in action in the 
classroom and in research practices. The biographical approach (Passeggi, 2008; Delory 
Momberger, 2012) was a very important topic too. As well, we perceived changes that 
came from reflection and coherency in a project. As agents, we were learning together and 
building up transformations with children and other people in the school. 
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