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Resenha:
O livro foi tecido e entretecido a muitas mãos. Mãos de jovens pesquisadores do curso
de pós-graduação em educação bilíngue do Instituto Ivoti, em parceria com o Colégio BONJA,
em Joinville e a Escola Barão do Rio Branco, em Blumenau. Foi escrito por estudantes
comprometidos em aprofundar sua compreensão sobre suas práticas docentes por meio da
pesquisa acadêmica sobre este tema que, ainda, é tão recente na produção acadêmica
brasileira. E foi alinhavado pelas mãos dos professores e orientadores que, como parceiros
mais experientes, apoiaram as investigações e (auto)descobertas destes jovens pesquisadores
que se tornam, neste livro, autores.
Os capítulos deste livro refletem a diversidade de experiências desses jovens
professores-pesquisadores à luz das teorias estudadas neste curso e dos conhecimentos
construídos por meio da reflexão sobre a prática, informada pela teoria. Em um movimento
contínuo de aprender-ensinar-aprender, os professores-pesquisadores que ora se tornam
autores apresentam neste livro parte de seu processo de construção e reconstrução de suas
práticas por meio da investigação acadêmica, da reflexão sobre os dados da realidade, da
análise e do posicionamento crítico em relação a si mesmos como facilitadores das
aprendizagens de seus alunos e como produtores de conhecimento relevante aos estudos
sobre educação bilíngue no país.
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