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A memória representa uma busca no presente, de coisas ausentes do passado.
Nesse sentido, é a capacidade de registrar informações há muito esquecidas. De
modo geral, diz respeito às recordações que temos socialmente ao longo da nossa
vida. O presente trabalho de pesquisa objetivou trazer à tona lembranças remotas
desde o nascimento, minha origem familiar, os lugares de vivência da infância; as
brincadeiras no sítio, as mudanças de cidade para acompanhar meus pais na difícil
lida do dia-a-dia, até os primeiros contatos com o ambiente escolar; o primeiro dia de
aula, os amigos mais queridos, professores inesquecíveis e outros nem tanto, mas
todos tiveram um papel fundamental na minha vida. Lembranças estas há muito
esquecidas, mas guardadas na memória que ao serem retomadas me possibilitou
refletir sobre a minha vida atual enquanto educadora. Por outro lado, o cotidiano
escolar com toda a sua estrutura Institucional: as provas, chamadas orais, atividades
cívicas obrigatórias, a sala de aula, a biblioteca, entre outras também o recreio, o
pátio, as velhas brincadeiras de infância, as angustias, vergonhas, os medos, as
frustrações, decepções, mas também realizações. Das escolas pelas quais eu
passei, desde o primário até o ensino médio, embora públicas muito contribuíram
para a minha formação escolar. A presente proposta foi realizada através da busca
por várias leituras de autores que revelam as suas experiências, tanto na vida
pessoal, quanto escolar. Experiências estas que me fizeram ampliar as
possibilidades de escrever as minhas próprias lembranças com mais segurança.
Através desta pesquisa busquei também melhorar meus conhecimentos
acadêmicos, de modo que ao logo do percurso deste trabalho, embora a narrativa
pessoal fosse simples, pudesse trazer uma base teórica que se exige para um
trabalho de nível acadêmico. Desta forma, espero que ao término desta pesquisa, a
experiência pessoal possa ser vista pelo olhar do professor – pesquisador e não
somente como de um sujeito inserido na sociedade, ou seja, as minhas
responsabilidades como profissional de educação aumentam decorrentes desta
constatação.
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