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Resumo: A prática dialógica dos pesquisadores da educação, no contexto de aprendizagem e 

de (re)construção de conhecimentos, se torna eficaz por mobilizá-los para a evolução da 

curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica - atributo essencial para a formação humana 

dos estudantes de forma consciente e crítica socialmente. Este artigo apresenta reflexões sobre 

o desafio e desenvolvimento da escrita no percurso da investigação científica, em especial na 

trajetória da vida acadêmica de pós-graduandos para o compromisso da produção dos seus 

saberes. As reflexões aqui produzidas são oriundas das discussões e leituras realizadas durante 

o Mestrado em Educação, numa universidade pública, cujo processo da escrita científica tem 

sido um obstáculo na vida dos estudantes. O texto tem por apoio, a obra de Nóvoa (2014), 

“Carta a um jovem investigador em Educação”, em profícuo diálogo com os princípios 

educativos de Freire (1996, 2001) sobre a prática do diálogo e da reflexão crítica sobre a 

prática e o ato da escrita; as ideias de Borges (2010) na inter-relação da leitura/escrita, e as 

referências de Luckesi et al. (2012), com relação ao ato de estudar a palavra enquanto código 

escrito. A partir das referências principais anunciadas, procuramos refletir sobre a importância 

do diálogo entre os pesquisadores iniciantes e pesquisadores com intensa experiência no 

campo da pesquisa científica, cujas questões perpassam pelo percurso leitor, a escrita, as 

teorias que fundamentam a prática educativa, os conceitos, as informações, as dúvidas e as 

hipóteses em relação aos diversos temas abordados na educação. Destarte, foi utilizado como 

mecanismo metodológico a interlocução com o autor Antônio Nóvoa através de 

correspondência eletrônica. Dessas conversas, estabeleceu-se entre o educador e escritores 

iniciantes (pesquisadoras), a aproximação, cuja evolução promoveu o compartilhamento de 

ideias, saberes e experiências e assim, foi possível o desenvolvimento da leitura, da escrita, da 

análise e da reflexão e ainda o permanente questionamento como mola propulsora para novos 

conhecimentos. Para analisar as informações nos diálogos firmados entre os pesquisadores, 

utilizamos da pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica exploratória através de estudo, análise 

e reflexão. É possível encontrar, como resultados deste trabalho, a ação dialógica como 

prática investigativa na perspectiva de autores que primam pela troca de experiência e o 

diálogo permanente como elementos essenciais nas pesquisas da pós-graduação. Concluímos, 

portanto, que é necessário a inclusão do diálogo na produção da escrita científica, pois o 

conhecimento não é transmitido, mas construído a partir das relações entre os sujeitos da 

aprendizagem: pesquisadores iniciantes e experientes. 
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Introdução 

 

Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-los e recriá-los 

(Freire, 1982) 

 

Estudar é também e sobretudo, pensar e refletir sobre a prática e (re)pensar a prática a 

partir da reflexão crítica (com)partilhada, que é uma exigência para o “pensar certo” 

(FREIRE, 1996). O autor nos convida estudar, com objetivo de: “desocultar, ganhar a 

compreensão mais exata do objeto, perceber suas relações com outros objetos. Implica que o 

estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria” (2001, p. 

264). 

Nessa perspectiva, estudar é uma atitude frente ao mundo  e diante de contemporâneos 

debates sobre a pesquisa na pós-graduação, a prática dialógica no contexto da aprendizagem e 

da (re)construção dos saberes e produção de novos conhecimentos se torna eficaz, , segundo o 

ideário freireano, pois mobiliza os pesquisadores da educação a busca pela mudança da 

curiosidade ingênua, que a princípio impulsiona a pesquisa, para a curiosidade 

epistemológica, priorizando os aspectos científicos e contribuindo para a formação dos 

indivíduos de modo crítico para que saibam lidar com os condicionantes inerentes à pesquisa 

e à investigação. 

O presente artigo é oriundo de um trabalho acadêmico4 realizado no curso de 

mestrado, na disciplina de Fundamentos de Pesquisa em Educação, no 1º semestre de 2017, 

no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, 

que motivou e contribuiu para o caminhar de nossos estudos a partir do diálogo com autores 

cuja produção epistemológica, durante o percurso criador, expressa-se na prática dialógica, na 

criatividade e na capacidade de reflexão sobre as diversas temáticas que inquietam o 

pesquisador. 

Por prática dialógica, podemos entender, a partir das proposições de Freire (1996) 

enquanto estratégia didático metodológica propícia na interlocução entre pesquisadores na 

área da Educação. É a partir de mecanismos dessa natureza que a formação da consciência 

crítica dos pesquisadores se aprimora para o desenvolvimento da escrita de forma natural, 

gradativa e consistente. O diálogo é próprio da capacidade dos seres humanos e tende a se 
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tornar efetivo pela prática consciente em que os sujeitos se relacionam e objetivam seu estudo, 

fomentam suas reflexões sobre o percurso investigativo, compartilham informações e 

experiências com vistas à construção do conhecimento para, posteriormente, seguir o caminho 

a que se destina a investigação. 

Esse processo investigativo, no caso específico deste trabalho, contou com o apoio do 

autor Antônio Nóvoa5 que se caracterizou pela interlocução que mantivemos com suas 

referências bibliográficas, a abordagem qualitativa exploratória, cuja estruturação e 

elaboração partiu das inquietações e reflexões sobre a ação de pesquisadores iniciantes. 

Alguns apontamentos são cruciais nesse sentido: Como seria o percurso investigativo do 

pesquisador se não tivesse a reflexão sobre o que faz, vive, pensa e sente? Como desenvolver 

a conscientização sobre a prática e a concretização do objetivo da pesquisa científica se a 

relação dialógica não fosse provocada? Provocar dúvidas, suscitar novas reflexões e motivar 

para a construção de novos saberes, eis a questão. Essas reflexões e ideias, resultaram na 

produção desse artigo, pois nos consideramos seres ainda inacabados e “seria impossível 

saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas 

a múltiplas perguntas” (FREIRE, 1996, p. 136). 

Este trabalho, sem dúvida, não está posto como acabado, pois apresenta que a 

perspectiva do diálogo permanente não se encerra, ao contrário, instiga-nos à procura de 

outros contextos de experiências e ressignificação de posturas investigativas.  A escrita 

científica é o resultado dessa relação de diálogo, que gradativamente, pelo esforço dos 

pesquisadores viabiliza o avanço das pesquisas qualitativas no campo da educação.  

 

Marco teórico 

 

O percurso investigativo desse trabalho desenvolveu-se a partir das nossas primeiras 

experiências vivenciadas como pesquisadoras da pós-graduação. Tivemos como ponto de 

partida e compromisso a utilização dos aportes teóricos oferecidos numa das disciplinas do 

mestrado em educação, que consolidou e potencializou uma nova forma de pensar sobre a 

rigorosidade metódica da pesquisa científica. Dessa forma, nos apoiamos nas referências de 

Freire (1996,2001), Luckesi et. al (2012), Nóvoa (2014), Severino (2016), Borges (2010) e 

outros que surgiram no decorrer das discussões e reflexões.  

O período inicial da trajetória desta pesquisa, assim como outros empreendimentos de 

estudos que nos colocamos à disposição, provocou momentos de angústias, sensação de 
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incapacidade, conflitos e incertezas sobre o modo como conduzir a pesquisa e a escrita 

científica. Algumas vezes nos sentimos fragilizados diante de tantas informações que a nosso 

ver, são resultados da ausência de experiência no campo da investigação e habilidades 

leitoras. E nessa questão, a nossa escrita fica comprometida, pois há padrões estabelecidos 

para caracterizar a escrita científica e do ponto de vista dos processos avaliativos, erros e 

acertos inexistem, pois o que proverá relevância na escrita é o estudo, a leitura e consecutivas 

tentativas de reflexão do que se faz, com o que se pensa sobre uma determinada temática. 

Corroborando com a ideia da interação leitura/escrita, Freire (2001, p.266) coloca que  

 

Um dos equívocos que cometemos está em dicotomizar ler de escrever, desde o 

começo da experiência em que as crianças ensaiam seus primeiros passos na prática 

da leitura e da escrita, tomando esses processos como algo desligado do processo 

geral de conhecer. Essa dicotomia entre ler e escrever nos acompanha sempre, como 

estudantes e professores. “Tenho uma dificuldade enorme de fazer minha 

dissertação. Não sei escrever”, é a afirmação comum que se ouve nos cursos de pós-

graduação de que tenho participado. No fundo, isso lamentavelmente revela o 

quanto nos achamos longe de uma compreensão crítica do que é estudar e do que é 

ensinar. 

 

Nesse sentido, pela própria insegurança que ainda faz parte do percurso inicial, 

acreditamos que nossa escrita passa por um processo de reconhecimento, de pertencimento e 

está a vias de se materializar na perspectiva do inacabamento, ou seja, na pesquisa não há fim, 

há movimentos de (re)construção e evolução. Desse modo, podemos inferir que só se aprende 

escrever, exercitando o hábito da leitura, da discussão a partir da prática do diálogo e da 

escrita do tema que se pretende dominar. 

Segundo Antunes (2009) a escrita é uma atividade de intercâmbio e de interação e a 

prática cotidiana nos dá as condições necessárias para construir novas exposições, 

comentários e análises. Ainda de acordo com Antunes (2009, p. 163) “A escrita, portanto, é 

uma atividade socializada e socializante, pela qual se efetiva e se assinala a continuidade das 

concepções e se marca a trajetória humana”. 

É no ambiente acadêmico e subjetivo, marcado por nossos conflitos, que nos 

deparamos com a responsabilidade do exercício da escrita acadêmica no contexto da 

universidade e como prática contínua, para nos posicionar na e para a realidade em que 

estamos imersos e inseridos como estudantes da pós-graduação. E foi nesse emaranhado de 

dúvidas, de conflitos e de contradições, que surgiu a ideia desse trabalho e é nesse mesmo 

contexto, que propomos estudos com os nossos pares, pois como seres dialógicos e na relação 

de reciprocidade é que oferecemos um aos outros as condições de ampliarmos nosso 

repertório de conhecimentos, assim como nos dar a possibilidade e abertura para a 

(re)construção de ideias, e até mesmo assumindo dúvidas diante de um novo conhecimento.  



 

Nesse sentido, Freire (1996, p. 136) nos orienta que: “O sujeito que se abre ao mundo 

e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação 

e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História”. Diante desse 

processo de abertura ao novo, ao desconhecido, nos deparamos com o ato da escrita 

acadêmica antecedido pela leitura, que é o compromisso inerente do pesquisador que se 

dispõe a ampliar o campo investigativo. Sendo assim, a escrita é o resultado de um intenso 

processo caracterizado pela pesquisa e pela ação reflexiva do pesquisador. Para se formar um 

professor, um pesquisador, não há mágicas e receitas prontas, pois o caminhar é longo e árduo 

e o diálogo é um dos caminhos para se construir um comportamento adequado à pesquisa.  

Segundo Borges (2010), dominar a leitura e a escrita é fator importantíssimo para o 

desempenho acadêmico de qualquer estudante, mas partir da prática dialógica na formação 

crítico-colaborativa é sem dúvida essencial na perspectiva da evolução das habilidades inter-

relacionadas no processo da compreensão e da escrita científica. Nessa perspectiva, ter o 

domínio dessas habilidades representa de acordo com Borges (2010, p. 205):  

 

O aspecto multifacetário da inter-relação leitura – escritura instaura um encontro de 

um ser com outro ser, do mesmo e do outro. Esse processo dialético permite que o 

sujeito se individualize (o buscar de si mesmo) e também se socialize (o 

compartilhar com o outro). Essa face social da leitura – escritura permite os 

questionamentos, o diálogo com o texto e sua compreensão; enquanto a leitura – 

escritura, voltada para a individualização, traz a reflexão de si mesmo. 

 

Segundo Luckesi et al. (2012), que discutem sobre o ato de estudar a palavra escrita, 

enfatizando a postura do leitor universitário, ressaltam que tal ação deve assumir um papel de 

sujeito ou objeto da leitura. E esse papel vai depender da postura crítica ou acrítica que 

apresentar diante do desafio da aprendizagem no contexto da pós-graduação. Nesse sentido, 

os autores apresentam alguns pontos fundamentais na postura do leitor com o papel de sujeito 

da leitura: ter o objetivo de compreender e não memorizar a mensagem; ter como atitude 

básica a postura de avaliar o que lê, tendo como critério de julgamento a compatibilidade da 

expressão com a realidade expressada; e ter uma atitude de constante questionamento, de 

perguntas, de buscas, de diálogos com o autor dos textos e produções científicas. 

No processo de leitura e escrita acadêmica, como referendado anteriormente, a prática 

do diálogo entre pesquisadores e estudiosos da área da educação, nos possibilitou a ampliação 

dos mecanismos inerentes ao exercício da investigação e da capacidade de apreender a partir 

dos movimentos e renovação da prática da pesquisa em colaboração. 

E ao referenciar algumas discussões nessa perspectiva, enfatizamos que a atitude de 

estabelecer um diálogo com Antônio Nóvoa foi profícuo para a troca de experiências. O ato 

de compartilhar informações e refletir sobre o comportamento dos pesquisadores iniciantes e 



 

pesquisadores experientes é uma prática recorrente no âmbito educacional. Essa assertiva é 

comprovada no discurso do autor quando procurado para esse diálogo, via correspondência 

eletrônica, sobre sua obra Carta a um jovem investigador (2014), ao expor: “Fico contente 

que minhas reflexões possam contribuir para despertar outras reflexões, como aquelas que 

surgem na sua carta” (Correspondência eletrônica recebida em 16/05/2017). 

Inicialmente, no diálogo entre os pesquisadores, percebemos a presença da defesa de 

que um conhecimento, já estabelecido e colocado ao público estudantil, tem a função de 

provocar indagações, dúvidas e reflexões críticas sobre o que já está posto. Para isso, a 

narrativa de Antônio Nóvoa reforça o objetivo da pesquisa: motivar o sujeito para cooperar 

com os processos de busca de novas informações para construção e inovação sobre o que se 

busca pesquisar. Nesse sentido, o diálogo representa a inovação no modo de ensinar e 

aprender dos pesquisadores, pois produzir mudança depende da relação que os sujeitos 

estabelecem na conversação e na troca de experiência. Baseando-se na concepção pedagógica 

do filósofo Buber (1979), Gadotti (1999) destaca os três pontos principais numa pedagogia do 

diálogo: o encontro direto entre os homens, o relacionamento entre eles, o diálogo entre “eu e 

tu”.  

Sobre a ação de se estabelecer um diálogo com o autor de um texto, Luckesi et. al 

(2012, p. 176) ressalta que “só a partir desse diálogo com o autor, compreendendo sua 

mensagem, avaliando-a, questionando-a é que podemos caminhar para a criação de novas 

mensagens”. E nessa trajetória rumo à pesquisa e à escrita, fica evidente a interação com o 

outro, a fim de se amparar para seguir na jornada acadêmica. Daí a importância da humildade 

no comportamento dos pesquisadores, na perspectiva da aprendizagem cooperativa e 

colaborativa, expresso na aproximação dos seus pares para que todos possam melhorar no 

percurso teórico-epistemológico da pesquisa qualitativa. 

Na relação dialógica estabelecida com Antônio Nóvoa, colocamo-nos como 

pesquisadoras iniciantes, contudo ávidas pelo desconhecido e pela conquista do que ainda está 

para ser apreendido. O educador foi enfático em responder que: 

 

Quem sabe tudo, não pode descobrir nada. Pensar é entrar no desconhecido. As 

grandes tragédias na história da humanidade não aconteceram por ‘não sabermos’, 

aconteceram sempre por que tínhamos a certeza absoluta de certas coisas (veja-se o 

caso de Hitler ou agora do Estado Islâmico) (Correspondência eletrônica recebida 

em 21/05/2017). 

 

Consideramos que o conhecimento se constrói e toma um novo significado, na 

perspectiva apresentada pelo autor. E o fato é que “as novas linguagens nos evidenciaram que 

comunicar-se não consiste somente em transmitir ideias, fatos, mas sim em oferecer novas 



 

formas de ver as coisas, influenciando e até modificando, desse modo, os significados e 

conteúdos” (GUTIERREZ, 1978, p. 56). 

Entre diálogos, discussões e reflexões, enfatizamos a prática colaborativa, coletiva, em 

qualquer contexto de trabalho, seja de produção, seja de execução, pois é condição necessária 

à construção do conhecimento. Nesse sentido, Luckesi et. al (2012, p. 71) corroboram com 

nossas reflexões nesse sentido, ao afirmarem: 

 

Não é um indivíduo sozinho, como um bruxo fechado e isolado em seu sótão, que 

vai encontrar a solução e a saída para os impasses que a vida lhe apresenta. Mas é o 

indivíduo relacionado a outros indivíduos pela mediação da realidade, que poderá 

encontrar uma saída. O conhecimento é social. 

 

No que se refere ainda ao ato de escrever no processo de pesquisa, ousamos perguntar 

à Antônio Nóvoa, sobre o ato da produção escrita no contexto de vida profissional e 

acadêmica dos pesquisadores; se escrevemos para nós ou para os outros. A resposta, em uma 

perspectiva incentivadora, nos provoca dizendo: 

 

Boa e difícil pergunta. Escrevemos para nós, porque temos necessidade de escrever, 

de pensar, de refletir. Mas a escrita científica tem de ser capaz também de pensar nos 

outros. Este equilíbrio é muito difícil” (Correspondência eletrônica recebida em 

21/05/2017). 

 

Essa exposição nos faz pensar na importância da reflexão crítica em todos os aspectos 

da nossa vida, seja pessoal, profissional e acadêmica. Escrever por escrever não faz sentido e 

não provoca benefício aos diferentes campos da pesquisa e não fornece a consistência da 

mesma. Escrever é um ato político, pois como enfatiza Freire (1994, p. 15-16) 

 

Escrever, para mim, vem sendo tanto um prazer profundamente experimentado 

quanto um dever irrecusável, uma tarefa política a ser cumprida. [...] escrever não é 

uma questão apenas de satisfação pessoal. Não escrevo somente porque me dá 

prazer escrever, mas também porque me sinto politicamente comprometido, porque 

gostaria de convencer outras pessoas, sem a elas mentir, de que o sonho ou os 

sonhos de que falo, sobre que escrevo e porque luto, valem a pena ser tentados.  

 

Metodologia 

 

Trata-se de um artigo construído com base em uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória, pois segundo Severino (2016) é um caminho que fornece condições ao 

pesquisador de explorar seu objeto de pesquisa ou de estudo, na visão de outros autores, com 

outras perspectivas reflexivas. Na direção do pensamento do autor, os pesquisadores precisam 

enveredar no mundo da pesquisa para além de acompanhar a evolução histórica do 



 

conhecimento, contribuir com a construção de saberes inovadores que contribuam com a 

ciência. 

As discussões teóricas pautaram-se na metodologia qualitativa, na perspectiva 

reflexiva-crítica de análise da Carta de Nóvoa (2014), pela compreensão dos conhecimentos a 

partir dos conselhos a um jovem aprendiz rumo à pesquisa científica. Após a análise da carta, 

foi possível a construção dos nossos próprios conceitos sobre o caminho metodológico do 

pesquisador iniciante que, procura entender um pouco mais sobre os objetos de estudo da sua 

linha de pesquisa que ainda é pouco conhecido ou explorado. Após a exploração e estudos 

permanentes dos conselhos de Nóvoa (2014), o processo da pesquisa foi desmistificado, 

desconstruindo a ideia de que a pesquisa é o resultado da reprodução de conhecimento 

historicamente construído para abrir a conotação pela concepção de construção, de inovação, 

pois é esse fator que caracteriza a chegada de novos saberes. 

Essa metodologia, foi no primeiro momento, essencial para que os pesquisadores 

principiantes renovassem as suas estratégias de pesquisa e estudo para, no futuro, alcançar a 

liberdade de escrita, dominar os processos de compreensão das leituras e desenvolver a 

habilidade do debate e comprometimento na cultura da escrita científica. 

 

Resultados 

 

O percurso da pesquisa acadêmica é um processo de idas, vindas, construção, 

reconstrução, avanços, recuos, enfim, um caminho de apropriação de novas ideias. Mas 

também é um caminho de oportunidades nas habilidades de saber ouvir outros pesquisadores, 

com suas produções finalizadas, suas trajetórias vividas, enfrentadas e vencidas. E em cada 

experiência, um aprendizado, um ensinamento, ou até mesmo um conselho, como nos 

apresentou Nóvoa (2014). 

Ao iniciar a pós-graduação, inauguramos a forma de diálogo como contributo ao 

conhecimento científico. Consideramos essa fase imprescindível pois instiga-nos sempre a 

procurar, simultaneamente, a leitura, a discussão, a reflexão e a escrita científica, sem a qual a 

incerteza e as dúvidas continuariam a fazer parte da nossa vida acadêmica. Pensar sobre isso é 

dar continuidade ao processo contínuo de construção dos saberes e das ideias. Ghedin (2010, 

p. 147) embasado nas ideias de Alarcão (1996) reforça que: 

 

Quem não se sentir atraído pela vontade de mudar e de inovar não será autônomo: 

continuará dependente, tendo-se concedido a si mesmo torna-se uma coisa. A 

possibilidade de mudança criativa e qualitativa passa pela instauração de um 

processo reflexivo-crítico. Isto quer dizer que a reflexão não é um fim em si mesma, 



 

mas um meio possível e necessário para que possamos operar um processo de 

mudança no modo de ser da educação. 

 

Nesse sentido, ao dialogar com os aportes teóricos, apresentando nossas reflexões, 

essa interlocução nos permitiu ver a pesquisa científica, em especial a escrita acadêmica, não 

como um fim, mas o início para outras reflexões, outros questionamentos e que é, ao longo do 

processo escritural e investigativo, que muitas ideias vão sendo criadas, dialogadas e 

reescritas. E que também podemos propor novas ideias a partir de um estudo já concluído. 

Destarte, depreendemos que durante a pesquisa, os conhecimentos vão se construindo, 

desconstruindo e reconstruindo através das experiências vividas e dialogadas. 

 

Considerações finais 

 

A escrita científica é necessária no mundo acadêmico. Sabemos que a prática é um 

exercício importante para habilitar o pesquisador no momento da organização das ideias para 

se fazer entendido. Nesse sentido, nosso trabalho mostrou, a partir dos autores que dialogaram 

ao longo da descritiva, que apesar do estado de inacabamento que caracteriza os estudantes 

em exercício inicial da escrita é indispensável a procura pelas explicações e respostas para as 

inúmeras perguntas que comumente aparecem no início da pesquisa. 

A escrita, portanto, é ação individual, porém com característica coletiva pois se 

materializa pela contínua participação dos sujeitos que se relacionam, a partir do interesse 

pela temática estudada. Assim, é na prática do diálogo que os sujeitos se abrem para o mundo 

e buscam subsídios para o auxílio da escrita. O diálogo que instauramos com os autores nos 

permitiram uma nova fase da escrita na nossa caminhada enquanto estudantes da pós-

graduação, pois nos permitiu o despertar para as reflexões sobre a maneira de estabelecer com 

o outro um permanente diálogo e evidenciar a troca de experiência sem a qual a escrita se 

torna vazia e desprovida de significado. 

O diálogo ainda é uma importante linguagem, pois é por meio dele que o encontro 

entre os homens se faz evidente e profícuo e a comunicação, que é o resultado desse processo, 

promove a criação de novas mensagens que materializam a nossa escrita científica. A troca de 

experiência com os autores, nos fez compreender que, ninguém sabe tudo que não possa 

aprender um pouco mais. Assim, abrimos para o diálogo pois é ele a expressão de 

aprendizagem social a qual nos permite continuar aprendendo, criando e refletindo sobre a 

nossa prática social. 

A construção desse artigo propiciou o aprimoramento pessoal de pesquisadores 

iniciantes, mas também sentenciou a provocação no interlocutor para algumas análises e 



 

reflexões. Dessa forma, ele poderá trazer contribuições à toda pesquisa em educação, à prática 

do ensino acadêmico, principalmente na pós-graduação, como também provocar alguns 

apontamentos para o processo de formação docente, instaurando a prática dialógica como um 

mecanismo didático importante nos contextos gerais de aprendizagem, seja na relação com os 

alunos, seja na relação com seus pares.  

Finalizamos as reflexões, sinalizando a relação entre a leitura, escrita e prática 

dialógica como processo sugestivo aos estudantes iniciais, para que possam apoiar em outros 

pesquisadores e juntos reverberarem novas ideias, análises, indagações, dúvidas, enfim, 

despertar o senso crítico e a busca criativa pelo novo conhecimento. 
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