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RESUMO  

 

Este trabalho de pesquisa trata-se de um texto pessoal que pretende 
apresentar lembranças das quais tenho desde a primeira infância, quando 
brincava de amarelinha, pulava corda, nadava no rio, subia em árvores, muito 
embora tenha sido uma criança frágil e também começado a trabalhar muito 
cedo, até os dias atuais, no contato coma a família, com vizinhos, com a 
comunidade escolar e social. Com este trabalho de pesquisa busca-se também 
um conhecimento maior sobre a memória e como ela se instala no íntimo de 
cada um. Por meio da utilização da memória pretende-se buscar elementos da 
vida cotidiana, principalmente da vida escolar, desde as primeiras experiências 
escolares até a culminância deste trabalho de graduação acadêmica. Para 
tanto, foi preciso me colocar como personagem principal de uma história real, 
sem subterfúgios, pois as descrições dos fatos neste tipo de relato devem 
obedecer a uma verdade vivida e não imaginada ou mesmo sonhada, pois nem 
todas as lembranças da minha vida são boas. Muitas delas fazem aforar 
revoltas a muito esquecidas. Colocar-me como personagem principal, não foi 
tarefa fácil, pois envolveu aspectos psicológicos que ora ou outra quiseram 
interferir no referido texto, de modo a conduzi-lo para outras abordagens, ou 
seja, não verdadeiras. Contudo, utilizar ma memória como veículo de uma 
produção escrita em nível acadêmico, foi para mim um obstáculo que consegui 
transpor. Colocar-me como pesquisadora e não mera expectadora de uma 
história de vida a ser registrada, foi para mim o maior desafio de todo o período 
escolar que já vivi, mas que, certamente, contribuirá para o meu crescimento 
enquanto ser humano e trará muito benefícios pessoais. Para a realização 
deste trabalho foi necessário investir em leituras de outros autores que se 
depuseram em relatar suas vidas, suas experiências e vivências de maneira 
mais literária, para que eu pudesse escrever de maneira mais adequada um 
texto acadêmico. Dessa forma, ao finalizar este trabalho, espera-se que possa 
contribuir com a minha formação para que eu possa evoluir, como pessoa e 
profissional na área da educação a que pertenço atualmente. 
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