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No.

AUTOR

TÍTULO

ANO

1

Aline Martins da Silva

A história da minha vida pessoal e intelectual: do sonho à realidade

2017

2

Ana Maria de Medeiros Lucas

Narrativas reflexivas de diferentes contextos formativos

2022

3

Andreza Cristina Matias Pereira

Licenciatura em letras: uma profissão em construção

2021

4

Carlos Roberto da Silva Júnior

Relembrando, estudando e aprendendo no curso de letras

2018

5

Claudio da Silva Ferreira

Memorial de formação acadêmica: sonhos e conhecimentos transformados em realidade
2022

6

Cosmo Diego Bezerra

Em busca de conhecimentos para a construção

2017

7

Eliane Alves da Silva

Da minha trajetória de discente à profissionalização docente

2022

8

Elidiane de Oliveira Pontes Silva

Trajetória como professor de Língua Portuguesa

2021

9

Elizane Silva do Nascimento

Narrativas reflexivas dos saberes necessários para a prática docente

2022

10 Francisco José Gomes

Memorial de formação e a minha trajetória como professor de Língua Portuguesa

2021

11 Francisco José Gomes

Memorial de formação e a minha trajetória como professor de Língua Portuguesa

2021

12 Françoise maria de morais silva

O ensino da língua portuguesa: uma (re)significação da prática

2016

13 Gildásio Guedes de Souza

Vidas em sentido: trajetória memorialística de um formando em

2018

14 Ieda Maria Albuquerque Peres de Oliveira
Percursos de uma vida escrita em verso e prosa

2021

15 Igor Leônio de Souza

Curso de letras: transformação em minha vida com letras maiúsculas

2021

16 Jacqueline Araújo da Silva

Memorial de formação: história de vida e formação escolar: nunca é tarde

2018

17 José Andrévaldo Gomes da Silva

Memorial de formação: um olhar para o futuro, meu eu, professor de língua

2018

18 Josilene Alves Cavalcanti

Narrativas da minha vida como profissional de educação em formação

2022

19 Lúcia Maria Felipe Borba

Memórias do percurso da minha formação no universo das letras

2014

20 Lucinalva de Alcântara Oliveira Pontes O memorial como registro de vida e da constituição da identidade profissional

2018

21 Magno Fernandes do Nascimento

Trilhando novos horizontes

22 Maria José Bernardo dos Santos

Memorial de formação a narrativa da minha história: desafios, perspectivas e o curso2022
de letras

23 Maria Lucicleide da Silva França

Vida e educação: lutas, aprendizados e conquistas

2021

24 Mariana Mayra Alves Bandeira

Formação em curso: trajetória de uma educadora

2022

25 Marinalva Pereira da Silva Oliveira

Memórias de uma história de vida e superação: educação como fator essencial

2018

26 Nilvete Medeiros

Memorial de formação: a trajetória da minha vida estudantil e profissional

2018

27 Paula Frassinete Fagundes de Brito

Desafios vencidos: sonhos realizados

2015

28 Paulo Eduardo Dias da Câmara

Uma história em curso: reflexões acerca da formação

2021

29 Rogério de Freitas Canário Júnior
30 Vânia Lúcia de Lima

Memórias de uma vida: meu percurso pessoal, acadêmico e profissional

2018
2022

Família: fio condutor na minha formação rumo ao universo das linguagens

2018
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1

Adeiúres marques barbosa

Das primeiras descobertas ao mundo das letras

2018

2

Aída sahvedro teixeira de barros

Memorial de formação: a prática pedagógica numa

2015

3

Alaís gomes da silva

A escola da vida e a vida na escola

2013

4

Alan nasser de oliveira dias

Memórias, ainda não póstumas, de um aprendiz

2016

5

Albanita pereira de souza nascimento

Memorial: minha trajetória escolar, profissional e acadêmica

2016

6

Aldeci silva da costa

Curso de letras, mediando um novo saber

2017

7

Ana edileuza dantas

As estações da vida escritas em todas as letras

2018

8

Antônia erbênia viana

A trajetória de uma vida: do sonho à realidade

2014

9

Aretuza gardênia miranda menezes

Escrita memorialística de uma trajetória

2018

Bruna rafaela de oliveira

Tecendo caminhos de formação: do ensino fundamental à

2016

11 Célia maria de oliveira tavares

Memorial e percursos de formação: ações do recordar

2014

12

Cláudio henrique brito rodrigues

Caminhos de um professor de língua portuguesa

2018

13

Cledna borges bezerra

Passo a passo da formação acadêmica: um sonho realizado

2013

14

Damiana patrícia nunes de souza

Sonho e realização: um processo de formação

2016

15

Débora regina martins cunha

Uma vida de aprendizagem: a complementação teórica de uma

2013

16

Edeilton batista de lima

Vivências, saberes e prática docente

2016

17

Edna costa de lima

De discente à docente: uma trajetória reflexiva na formação

2013

18

Edna cristina de oliveira

Memórias de uma educadora em constante aprendizado

2014

19

Eliane lima de brito bezerra

Repensando minha prática: um novo olhar para o ensino de

2013

20

Elisandra de souza trajano mendes

Eu me descobrindo e a escola me transformando

2013

21

Elizabeth costa dos santos

Uma história refeita através das lembranças

2016

22

Ely suélen vicente

Aprendendo a ensinar com boniteza e alegria

2013

10

23

Erika vanessa de carvalho soares

Caminhos que me levaram à docência

2013

24

Ezilda primo do nascimento

Retrospectiva de uma aprendiz em formação: uma análise

2016

25

Fabiana felício da silva

Experiência docente: vencendo obstáculos

2014

26

Francineide leandro da cunha

Habilidades necessárias à profissionalização docente

2016

27

Francisca albanise de souza

Revivendo minha história á luz do mundo das letras

2018

28

Francisca das chagas vasconselos

Experiências de leituras nos contextos escolar, acadêmico e

2016

29

Francisca henrique da silva

Percurso de uma formação: vencendo as dificuldades

2014

30

Francisca maria de oliveira

Memorial de formação: revivendo experiências

2014

31

Francisca valderiza da rocha de souza alves

Memorial de formação: um novo olhar para prática docente

2016

32

Francisco das chagas de souza

Um novo olhar sobre a prática do ensino de língua portuguesa

2016

33

Francisco leilson da silva

Castelo interior: moradas de minha formação acadêmica

2016

34

Francisco reginaldo alves de souza

Realizar um sonho é possível

2016

35

Geciane carla da silveira bezerra

Revivendo histórias: construindo saberes

2015

36

Geize ribeiro da silva

Percurso de uma aprendiz: superando obstáculos em busca de

2013

37

Iêda francisca lima de farias

Travessias de uma profissional docente em constante

2018

38

Iranira amurim de araújo

Memória e formação: desafios na história de uma professora

2017

39

Iremar do nascimento lima

Memórias, leitura e escrita em língua materna

2016

40

Jailza evangelista costa

Um novo olhar para o ensino da língua materna

2016

41

Jairivaldo nunes cacho junior

Uma importante porta de acesso ao mundo das descobertas

2016

42

Jarbas araújo dantas

Nas trilhas da memória: caminhos da interação subjetiva

2016

43

João batista da silva

Reflexões de uma trajetória desafiadora

2013

44

João maria galvão

Memórias e reflexões de um professor em exercício

2014

45

Joelma maria dionízio gomes

Vonstrução do saber docente

2013

46

José antonio da silva neto

Tesouro em memórias: do passado ao presente rumo ao futuro

2014

47

José carlos da silva

Tecendo o passado e o presente: uma história de realizações

2015

48

Josivan gomes de figueiredo

Memorial de formação: refletindo sobre o passado, o presente

2017

49

Juliana rodrigues da silva lima

No mundo das letras: minhas experiências estudantis,

2014

50

Kátia cristina de souza soares

Um sonho, uma vida, uma realidade

2014

51

Lígia marques de carvalho leite

Uma reflexão sobre novas práticas docentes

2015

52

Linduína domingos do nascimento

Trilhando sonhos: hoje sou professora

2014

53

Lúcia gomes da silva targino

Olhares da memória e formação em língua portuguesa

2017

54

Luciana rodrigues da silva

(Re)construindo meu processo formativo:

2018

55

Lucimar domingos de araújo

Relatos de memória: experiência docente

2014

56

Lucimar nicácio da silva oliveira

Memórias da formação escolar, acadêmica e profissional

2013

57

Lucivânia da silva lázaro

Refletindo a prática reconstruindo saberes

2018

58

Luzia sousa de lima dantas

Aprendendo a conhecer, fazer, conviver

2016

59

Luziete dos santos oliveira de souza

Reescrevendo a formação: teorias, concepções e reflexões

2016

60

Vivências e conquistas: um processo
A vida escrita em passos formativos: memórias e aprendizagens

2014

61

Marcelo firmino da silva
Marciana cláudia de oliveira nascimento

62

Maria aparecida da costa juvino martins

Perfil profissional de uma educadora

2016

63

Maria clivandir leite silva

Tecendo os saberes e rompendo desafios no ensino e

2016

64

Maria dalva de lima silva

Um novo olhar sobre o ensino de língua portuguesa

2017

65

Maria das graças da silva

Minha vida escolar, acadêmica e profissional

2013

66

Maria das graças matias de araújo

Reflexões de uma educadora sobre sua trajetória estudantil,

2016

67

Maria de fatima da silva lopes

Memórias da minha trajetória estudantil, profissional e

2014

68

Maria de fátima de oliveira da silva

O ser professora de língua portuguesa: uma breve reflexão

2016

69

Maria de fátima gomes de paiva

Memórias de uma aprendiz no âmbito pessoal e profissional

2018

70

Maria de fátima martins

Cedo ou tarde: é sempre tempo de aprender

2013

71

Maria do socorro lemos do nascimento costa

Revivendo a minha trajetória estudantil, profissional e

2016

72

Maria eliene pereira da silva

Meu nome com todas as letras: escrevendo memorial de

2018

73

Memórias da minha vida (1983-2016)
Formação estudantil, profissional e acadêmica:

2016

74

Maria francisca da silva santos
Maria isabel crisóstomo da silva

75

Maria joelma freire da silva martins

Perfil de uma professora em formação:

2016

76

Por uma prática profissional mais significativa
Memórias de uma formação: quando as memórias narram a história educativa...

2016

77

Maria josé cristino dos santos bezerra
Maria josé pereira dos santos

78

Maria josé pontes da silva

Aprender para formar:reflexões de uma educadora em formação

2014

79

Analisando o passado e aprendendo com o presente para
Cada um de nós constrói a própria história - memorial acadêmico

2013

80

Maria lélia braz da cruz
Maria lucidalva de frança

81

Maria lucinalva da silveira

Uma viagem ao mundo das letras: trajetórias educacional,

2018

82

Maria monica da cunha

Vivendo e (re)construindo novos saberes

2014

2019

2016

2015

2016

83

Maria nascimento dos santos

Educação, reflexão e vida

2015

84

Maria neirly souza de macêdo

Reconstruindo saberes: relembrando o passado para

2015

85

Maria rejeane de oliveira câmara de sena

Trajetória estudantil, profissional e acadêmica: revendo

2016

86

Maria rosirene carlos de souza

Percurso de uma formação: olhares e reflexões de memórias

2014

87

Maria wedina de lima chacon

Marcas de minha vida estudantil:

2014

88

Maria wilma de lima

Memória e reflexões:

2014

89

Maria zélia de souza

(Re)escrevendo trajetórias estudantis, profissionais e

2016

90

Mônica galvão de barros

Experiências e formação em língua portuguesa

2016

91

Müller da câmara gomes

Desafios e superações de ser professor

2013

92

Patricia artures de oliveira

Transformação docente: a caminho do conhecimento

2016

93

Paulo martins da silva

Um passado revisitado e um olhar para o futuro

2014

94

Rita de cácia cavalcanti coelho

Memórias da trajetória de uma formação continuada

2014

95

Rosa maria de lima

Encontro com a aprendizagem: vencendo as dificuldades

2013

96

Roseli pereira de frança

Memórias, descobertas e aprendizagem na formação de uma

2017

97

Sheila moura da silva do nascimento

Memorial: o despertar de um sonho

2014

98

Sonia cleide vieira de medeiros maia

Reflexões sobre o ensino e aprendizagem

2019

Suely dos santos
100 Telma celena morais de paiva sousa
101 Veracilda gomes de lima

Aprendizagem significativa: transformação de uma prática
Memorial acadêmico: aprendendo a aprender

2013

Vida escolar: desafios, vitórias e conquistas

2016

102 Virgiliana do nascimento linhares

A cada degrau, um aprendizado: memorial de formação

2016

103 Vitória rosecleide da costa souza

2a Formação academica um percurso de conhecimento

2014

104 Wellington nobre do nascimento

Minhas memórias: retratos que refletem um eterno

2016

105 Wilmara da silva rocha

Um sonho acalentado: uma composição da formação pessoal, acadêmica

2017

106 Yara cristina santos de oliveira
107 Zuleide izídio de oliveira

Memórias que tecem histórias
Novos saberes linguísticos para a prática docente

2013
2016

99

2016

