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Resumo:
O trabalho é resultado das reflexões sobre minha história de vida e de meu processo formativo desembocando na
construção de um memorial que teve como objetivo o rememorar e a narrativa de minha trajetória. Constitui-se de uma
narrativa originada como exigência de produção do trabalho final da Disciplina Seminário de Pesquisa em EJA ofertada
no Curso de Doutorado no PPGE/UFAL. Traz uma metodologia que se sustenta na produção do memorial como gênero
que circula na esfera acadêmica (PASSEGGI,2006), utilizando-se da abordagem autobiográfica (JOSSO,2008) e das
narrativas (OLIVEIRA, 2010) que evidenciam retalhos de minha existência. Posso afirmar que autonarrar meus
itinerários formativos permitiu-me “olhar para dentro de mim” no sentido de empreender um esforço de repensar-me 
tecendo cada retalho da colcha que continuará sendo tecida ao longo de minha existência.
Palavras-Chave: Memorial e autoformação. Narrativas. Relatos Autobiográficos.
 
PIÈCES D&39;UN ITINÉRAIRE DE FORMATION: (DES) CHEMINS
 
Résumé: Ce travail est le résultat de réflexions sur l&39;histoire de ma vie et de mon processus de formation en
retrouvant dans la construction d&39;un mémorial qui visait à rappeler et le récit de ma trajectoire. Il se compose
d&39;un récit origine comme l&39;exigence de production du travail final de La discipline Séminaire de recherche de
discipline l&39;éducation de jeunes et adultes présenteé  dans le cours de doctorat en PPGE / UFAL. Apporte une
méthodologie qui repose sur la production de la mémoire dans genre qui circule dans la sphère académique
(PASSEGGI, 2006), en utilisant l&39;approche autobiographique (JOSSO, 2008) et des narratives (OLIVEIRA, 2010) qui
montrent  des pièces de ma existence. Je peux dire que  autonarrer  mes itinéraires de formation m&39;a permis de
"regarder à l&39;intérieur de moi" afin d&39;entreprendre un effort pour repenser à moi en entrelaçante chaque partie de
la courverture qui continuera à être tissé au long de m’existence.   Mots-clés: Memorial et d&39;auto-formation. Récits.
 Récits autobiographiques.
 
 

 
 
1. Meus primeiros dizeres...
 Nunca havia pensado sobre minha vida. Essa possibilidade fez com que eu começasse a refletir sobre todos os
acontecimentos ocorridos comigo até aquele momento. Nunca tinha percebido, como Marx, que ‘os homens fazem sua
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história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente,
legadas e transmitidas pelo passado’. Parar para pensar em nós mesmos, nas nossas escolhas pré determinadas, é
difícil. Comecei a enxergar que a minha própria vida  tinha sido construída  e durante muitos anos  eu  estava no
‘camarim’ sem sentir a necessidade de estar participando dessa construção. Os outros foram colocando os tijolos sem a
minha interferência, como se tivesse escrito o script de minha própria existência.
(BRANDÃO, 2003)
 
Confesso que tentar reconstruir minha trajetória rememorando minhas histórias de vida e formação não me parece um
exercício tão simples, pois temo que o encadeamento de minhas lembranças apresente grandes fissuras, vazios não
explicados, simplesmente existentes. Restos de uma memória que o tempo quase apagou. Admito que tais lacunas
causam-me certo desconforto e angústia, já que não lembrar fragmentos/etapas da vida,  deixa-me um tanto inquieta.
Na tessitura dos relatos autobiográficos de minha história de vida,  materializados aqui nas narrativas escritas,
apresento os itinerários formativos responsáveis por minha construção como pessoa, estudante, professora e estudiosa
das juventudes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo o cuidado de, no processo de reconstrução da memória,
evidenciar a importância dos percalços que circunda[ra]m minha trajetória, o que aqui chamo de descaminhos, isto é, as
[várias] formas de caminhar,  inerentes a todos os processos  de vida.
Ao me deixar ver a partir dos relatos, tenho a consciência de que lanço um “olhar mais detido e mais arguto sobre meu
passado”, tendo a oportunidade de refazer meus próprios percursos e,  analisá-los, certa de que o olhar “apurado” sobre
mim mesma, “tem uma série de desdobramentos que se revelam férteis  para a instauração de práticas de formação”.
(BUENO, 2003, p.15).
Os relatos autobiográficos configuram-se como “outras formas de conhecer e de expressar os conhecimentos, [...],
requer descobrir/inventar novos modos de ver/ler/ouvir/sentir o mundo e de narrá-lo e aos diferentes
fazeres/saberes/valores e emoções que nele circulam e dialogam”. (OLIVEIRA; GERALDI, 2010, p.19).
As narrativas postas neste trabalho tomam o formato de um memorial , o qual se constitui um gênero textual (auto)
biográfico, pois propõe uma escrita (grafia), como instrumento de reflexão e expansão de si, já que abarca demandas
relativas ao sujeito, a subjetividade (auto) entrelaçadas as demandas próprias da vida (bio). Assim, bio-grafar-se não é
algo tão tranquilo quanto possa parecer, já que o escritor precisa pensar sobre como escrever, o que deve ser escrito e
para quem se escreve.
Considerado um gênero textual de natureza híbrida, o memorial pode ter função avaliativa ou reflexiva, sendo a
primeira, o momento de evidenciar determinadas aprendizagens e a segunda, um pensar sobre o próprio processo de
formação.
É possível afirmar que, “o termo memorial data do século XIV, origina-se do latim tardio memoriale, e designa  ‘aquilo
que faz lembrar’. Segundo Passeggi (2010b), [...]é um tipo de escrita de si, uma narrativa descritiva e reflexiva sobre
uma trajetória de vida e de formação. (GASPAR;ARAÚJO;PASSEGGI,s/d).
A escrita dos memoriais vem ao longo dos anos se modificando, a partir da própria evolução do gênero na esfera social
na qual circula - a esfera acadêmica, pois se constitui  uma prática social acadêmica, (PASSEGGI,2006) e sua
introdução no Brasil se dá por volta da “década de 1930,  a partir da Universidade de São Paulo”. (DURAN, 2009,p.132).
O processo de produção deste trabalho se deu com base nas leituras acerca da abordagem autobiográfica como
estratégia de pesquisa, o que possibilitou um mergulho em minha história de vida reconstruindo minhas memórias e
consequentemente na produção deste relato contendo os retalhos dessa minha história. Para Josso (2008), a
abordagem autobiográfica permite:
[...] num primeiro momento, às pessoas fazer um balanço retrospectivo das suas vidas: olhar para todo o caminho
percorrido, para os acontecimentos, as situações, as atividades, as pessoas significativas que encontraram. [...]. No
passado, não há somente as coisas que ocorreram, há também todo o potencial que cada indivíduo tem para prosseguir
a sua existência no futuro. [...] não podemos pensar no futuro se não há uma reflexão crítica sobre o que foi o passado e
se não pensamos também sobre todos os recursos que acumulamos progressivamente no decurso da nossa vida
passada, incluindo também os projetos e os desejos que deixamos e que constituem as potencialidades para o futuro.
É a partir da compreensão da importância da retomada de meu processo formativo e das potencialidades de projeção
oriundas da reflexão autobiográfica, que vou alinhavando os possíveis retalhos das memórias que o tempo não levou,
buscando nesse movimento, perceber como fui/venho me construindo como pessoa, estudante, professora e
pesquisadora. Sei que corro o sério risco de nas fissuras da[s] memória[s] remota[s] não encadear bem os relatos, pois
muito dessa [parte] foi meio que, ‘jogada fora’ de mim.  
A importância da memória  se faz no sentido em que ela toma duas funções:  âncora  e plataforma. Como âncora, 
alicerça o narrador em sua história e a partir daí o lança para frente, tendo  a função de plataforma. No entanto, a
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angústia da perda de algumas memórias é um dos momentos pelo qual passam todos que se lançam ao desafio de ‘se
deixar ver’.   Angústia vivida por Brandão (2003, p.73), quando afirmara, “ao iniciar a escrita do meu primeiro relato,
relacionado ao período anterior à entrada na escola, fiquei  desesperada. Não me  lembrava de nada. Nada”.
O movimento de rememorar possibilitou-me a produção de um texto que a princípio pormenoriza um percurso
consolidado a partir de muitos entrecruzamentos, avanços, recuos, medos, incertezas e tantos outros sentimentos que
povoa[ra]m meus itinerários nos diversos momentos de minha busca, mas  que também evidencia as reflexões que faço
a partir da retomada dos retalhos de minha vida, ou seja,  rememorar possibilitou-me aprendizagens nunca antes
percebidas, pois até então não havia “tido tempo para pensar” sobre os  [des]caminhos que  me construíram. Senti-me
como afirmara Jesus (2003, p.106):
[...] o ato de autonarrar-se é apaixonante, pois além de retirar-se do silêncio e do tão restrito espaço privado, produz um
registro que pode ainda revelar outros aspectos mais complexos, como a questão da etnia, da geração, da classe social.
Autonarrar-se permite ainda  dar-se conta das inúmeras implicações destes fatos na prática docente. Pode-se assim
produzir a ressignificação dessa história de maneira contínua e inovadora a partir do presente [...], através de um
processo no qual as lembranças emergem de um poço que é ao mesmo tempo o imaginário individual e o coletivo.
Nesse caminhar, o trabalho organiza-se de modo a apresentar os itinerários a partir dos recortes de minha vida,
evocando as memórias da entrada no magistério, como estudante e/ou professora, já nos idos dos anos 80 do século
passado, passando pelo ingresso na universidade, meu processo de construção na pós-graduação e
consequentemente, a inserção no mundo da pesquisa.
Na produção do texto, opto pelo registro dos fatos com base em uma linguagem menos rígida, tendo o cuidado de não
descaracterizar a escrita acadêmica, mas trazendo para os escritos um ar de leveza na medida em que ma autonarro. 
 
2. Primeiros retalhos de um olhar sobre minha existência... Ser aluna, ser professora: [des] caminhos
Uso as palavras para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar.
Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão tipo água, pedra, sapo.
 Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:  Amo os restos como as boas  moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque  eu não sou da informática: eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
(O apanhador de desperdícios. Manoel de Barros, 2008)
 
Assim como Barros (2008), começo a busca pelos retalhos que comporão a colcha de minhas histórias, como um
“apanhador de desperdícios”. Utilizo-me das palavras não fatigadas para compor os meus silêncios. Cuidando de
perceber os detalhes, os “restos” [palavras/fatos], sem importância aparente, mas que foram/são basilares na
construção daquilo que me tornei/que sou. Pois, “aprendo com o que cria ou criou ‘experiência’ para mim, daí extraio
‘alguma coisa’, algo que passo a guardar comigo, cuja evocação me pode permitir uma retomada, uma reinterpretação e
que serve de referencial para a minha ação ou pensamento.” (JOSSO, 2004, p.214).
A evocação às memórias de quando me tornei professora, remontam aos tempos de minha tenra idade quando sendo a
segunda filha de uma prole de sete irmãos, comecei muito cedo o ato de “cuidar dos outros” e, muito precocemente,
vivenciei o processo de educar ampla e restritamente.  
O desejo de tornar-me professora nasce, ainda pequena, com a necessidade de “ensinar a fazer as lições de casa” a
meus irmãos e irmãs menores e aos filhos dos vizinhos, e vai crescendo junto comigo e o “pé de pau”, aquela árvore
enorme que existia no quintal de nossa casa,  onde “arquitetamos” nossa primeira sala de aula.
Em 1987 comecei o 2º Grau magistério (hoje Ensino Médio) na Escola Cenecista Miguel Matias, na cidade de Campo
Alegre. A entrada no magistério configurou-se uma luta, pois a época, dado o empobrecimento de minha família,
precisei batalhar por uma bolsa de estudos, do contrário, não poderia continuar meu processo de escolarização, visto
que até aquele momento só havia estudado em escolas públicas.
É já no ano de 1988, ainda como estudante do 2º Grau, que começo a vivenciar a docência em uma turma de 4ª série
(hoje 5º Ano do Ensino Fundamental). Confesso que foi um momento de muitas tensões. Estávamos no mês de
setembro de 1988 e eu, com 14 anos de idade, me deparei com uma turma  onde quase todos tinham a minha idade ou
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um pouco menos.
A angústia de ser professora iniciante tomava conta de meus dias: precisava ser a irmã mais velha e cuidar da casa, a
professora e a gestora de minha sala de aula que borbulhava de conflitos, pois estava repleta de adolescentes que, 
diferentes de  mim, ainda estavam no 1º grau (Ensino fundamental).
O que fazer com as questões que povoavam minha mente? Como dividir meu tempo entre o planejamento das
disciplinas, os estudos no horário noturno em Campo Alegre, uma viagem de cerca de 70 quilômetros, mas que durava
quase duas horas? Como construir-me nessa trajetória conflituosa e perceber que os saberes docentes se
concretizariam  também a partir de minha entrada e experiência no magistério?
Em se tratando dos saberes e da formação de professores, Tardif (2012), afirma que os saberes docentes são plurais,
consolidam-se a partir dos saberes  oriundos das instituições formadoras- saberes disciplinares, dos currículos e da
prática cotidiana- os saberes experienciais.
Nóvoa (1992), discute a formação do professor salientando os elementos necessários à produção do seu
desenvolvimento pessoal, que é a produção da vida dos professores, de sua cultura profissional, o desenvolvimento
profissional, que consiste na produção da própria profissão e o desenvolvimento organizacional, que incide sobre a
produção da escola, enquanto organização de trabalho e lugar da aprendizagem do professor.
Os desafios da formação, com base nos saberes da experiência, das vivências cotidianas, me levaram, por anos a fio,
viver a “solidão” da autoformação, produzindo  meu desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional e
construindo-me paulatinamente, em situações de avanços, recuos, medos, incertezas, sentimentos confusos e,   por
vezes, a sensação de impotência diante das tantas situações encontradas nas salas de aula pelas quais passei.
Refletindo acerca da formação, Tardif (2012, p.88-89) nos ajuda a pensar acerca dos processos formativos dos
professores, quando afirma que,
 
Com o tempo, os professores aprendem a conhecer e a aceitar seus limites. Esse conhecimento torna-os mais flexíveis.
[...]. O domínio progressivo do trabalho provoca uma abertura em relação à construção de suas próprias aprendizagens,
de suas próprias experiências, abertura essa ligada a uma maior segurança e ao sentimento de estar dominando bem
suas funções. Esse domínio está relacionado, inicialmente, com a matéria ensinada, com a didática ou com a
preparação da aula. [...]. Em suma, constata-se que a evolução da carreira, é acompanhada geralmente de um domínio
maior do trabalho e do bem estar pessoal no tocante aos alunos e às exigências da profissão.
 
Na tessitura do tecido de minha trajetória, mais um retalho  é produzido quando anos depois da entrada no magistério,
por volta do ano de 1994, começo a viver as incertezas do trabalho  com alunos da 5ª a 8ª série, (hoje, anos finais do
ensino fundamental), com diversas disciplinas.  Nesse novo momento, meu processo formativo se ampliou a duras
penas, trabalhei por anos, três turnos, tentando equilibrar-me para está viva e fazer de minha sala de aula do terceiro
turno, ainda um espaço significativo para os estudantes.
Recordo-me de que, mesmo não tendo até então entrado na universidade, lecionei disciplinas como língua portuguesa,
matemática, técnicas comerciais, geografia, história entre outras e, apesar dessa não entrada no curso superior, uma
inquietação me perseguia, ‘a necessidade de dá sentido ao que estava sendo trabalhado, ou seja, preocupava-me com
o sentido dos conteúdos escolares e sua possível reelaboração pelos sujeitos da aprendizagem, ou seja, qual  seria o
sentido dos conteúdos para a vida dos estudantes.
Por volta do ano de 1996 já comecei a ocupar a função de Coordenadora Pedagógica (CP), trabalhando os três turnos
em minha comunidade.  Foi nesse período que, com um outro olhar, tive os primeiros contatos com as juventudes em
processo de escolarização, fosse na orientação às turmas do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio ou
mesmo com as turmas de Educação de Jovens e Adultos, do horário noturno.
Dos bancos da escola de 2º grau magistério para a universidade vivi um período mais longo. Fato que se deve a
dificuldade de acesso à cidade de Arapiraca onde ficava a instituição de educação superior onde cursei minha
graduação.  Entre os anos de 1989 quando terminei o magistério, cursei em seguida o 4º Ano de Estudos Adicionais
que a época me habilitaria a lecionar nas turmas de 5ª e 6ª séries. Depois disso vivi um período de cinco anos até poder
novamente voltar aos bancos escolares.
Somente no ano de 1995, pude prestar vestibular e fui aprovada, ingressando no curso de Estudos Sociais, com
habilitação em Geografia. Curso que, apesar de todos os meus anseios, não consegui concluir dado o fato de trabalhar
também no horário noturno.
Em 1996 me submeti novamente ao vestibular da FUNESA (hoje UNEAL), fui aprovada novamente, desta vez no Curso
de Pedagogia.  Era a primeira turma de pedagogia.
Continuei vivenciando os conflitos da dupla jornada estudante-trabalhador, precisando equilibrar-me entre os afazeres
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profissionais e acadêmicos. Apesar disto, a entrada na universidade foi um momento ímpar de minha formação. No
entanto, com o passar do tempo percebi que não conseguiria “resolver” todos os problemas apresentados pelos
desafios da prática, fosse como professora ou como coordenadora pedagógica.  Daí, precisei projetar-me para além dos
bancos universitários e tentar me encontrar nas discussões que eram  apresentadas na instituição formadora.
Como estudante do curso de pedagogia, entre os anos de 1996 e 2000, fui ampliando meu repertório cultural e
intelectual, tentando perceber-me como profissional buscando dá sentido às minhas práticas. Nas múltiplas tentativas de
estabelecer uma conexão entre as práticas e os saberes acadêmico-curriculares, em alguns momentos transgredi,
defendi meu ponto de vista, questionei, mas também concordei, aprendi, enfim cresci como pessoa e profissional.
Ao sair da universidade em meados do ano de 2000, por já ser estudante de um curso de especialização, fui convidada
pela coordenadora do curso de pedagogia para participar de uma seleção simplificada no Campus de Santana do
Ipanema (hoje o Campus II da UNEAL), no sertão alagoano, onde fui aprovada e comecei a lecionar. Em 2003, me
submeti ao concurso para professor, no qual fui aprovada e continuei lecionando em Santana do Ipanema.
Os aprendizados como professora da educação superior me  desafiaram a navegar em mares desconhecidos,
vivenciando novamente a incerteza da formação. A construção precisava continuar sendo estabelecida com base no
diálogo entre os saberes vivenciados na instituição formadora – espaço da formação inicial e o chão da sala de aula da
educação superior. A produção de minha vida e da vida organizacional desafiava-me a recriar os  processos formativos
mais uma vez.
Percebi que estava diante de uma nova provocação formativa: a docência com jovens universitários, oriundos das mais
longínquas comunidades da região sertaneja. A princípio tentei compreender as juventudes com as quais lidara até
então e tentei perceber os jovens-acadêmicos para além de sua condição de alunos, enxergando as pessoas que
habitavam aquelas juventudes ávidas pelo saber.
Meu fazer docente apresentava-se deveras desafiador. Pairava sobre minha cabeça “antigos fantasmas”. Questões
sobre o que fazer, como, por que e quando fazer, eram  algumas das tantas perguntas que me fazia constantemente.
O processo de reflexão sobre minha prática me fez perceber a importância de vivenciar continuamente meu processo de
formação, compreendendo-o como uma possibilidade de ampliação dos saberes  e de superação das possíveis lacunas
deixadas pela formação inicial.
Uma das atividades acadêmicas que mudou para sempre minha vida foi a convivência com as discussões da disciplina
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a princípio optativa, mas depois, obrigatória na matriz curricular do curso de
Pedagogia.
Meu encontro com a EJA como objeto de estudo, se deu justamente com o desafio da docência nessa disciplina. Esse
momento configurou-se  um divisor de águas na minha vida profissional, pois ali nascia meu [ainda não percebido],
universo de pesquisa - a Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Estudos que aos poucos foram se delineando e
afunilando para atenção aos processos de escolarização dos sujeitos estudantes nessa modalidade de ensino.
Os alunos adolescentes, jovens, adultos e idosos me interrogavam sobre: a) como ensinar sujeitos de universos
geracionais, culturais e relacionais tão diversos? b) Como efetivamente trazer uma discussão sobre o que é a EJA e a
amplitude que a cerca, dentro de um saber acadêmico que efetivamente fizesse sentido aos estudantes de Pedagogia?
Estas e outras questões povoavam meu  fazer cotidiano como professora da educação superior.
Com o passar do tempo, fui compreendendo que a experiência na docência da EJA, foi aos poucos delineando minha
percepção desta modalidade de ensino como um solo fértil, carente de novos olhares e contribuições no sentido de
novas pesquisas que poderiam ser desencadeadas na região sertaneja e em meu estado.
 
3. Novos retalhos: tornando-me pesquisadora [?]... Desprendendo-me das pedras
A ciência e as pesquisas  cresceram e se desenvolveram a partir de um processo de busca metódica das explicações
causais dos fatos ou da compreensão exaustiva da realidade, utilizando-se de informações colhidas por meio de
observações atentas ou outros recursos de se coligir os dados singulares  que fundamentassem afirmações mais
amplas. Este é o processo, designado de pesquisa, genericamente pode-se definir como um esforço durável de
observações, reflexões, análises e sínteses para descobrir as forças e as possibilidades da natureza e da vida,  e
transformá-las em proveito da humanidade.[...] resulta de um esforço coletivo e permanente da humanidade, no curso
do tempo, para construir  todas as dimensões da vida.
(CHIZZOTTI, 2013)
 
Concluída a etapa da graduação e entre os anos de 2000 e 2002 cursei duas especializações. Experiências que me
possibilitaram alavancar um pouco mais meu processo de formação humano-técnico-político e relacional, no entanto
não me deixaram encontrar nenhum caminho que, naquele momento, me apresentasse à pesquisa, pois os trabalhos de
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conclusão de ambos os cursos tiveram um caráter meramente teórico e,  confesso que naquele momento não tinha
nenhuma noção do que era pesquisar, o que era o mundo da pesquisa, pois nunca vivi a iniciação científica enquanto
graduanda. Sentia-me presa as pedras de um processo formativo descolado do mundo da pesquisa como premissa
para formação integral do ser aprendente. 
Observando agora meus relatos, vou me descobrindo uma pessoa que, na maioria das vezes, sentia medo, medo de
“quase tudo”. Tudo que me expusesse a situações em que eu teria que “me deixar ver”,  mostrar qualquer parte de mim
que não pudesse ser vista a olhos nus. Expor-me em situações de aprendizagem-ensino-avaliação, sempre me
trouxeram certo desconforto e instabilidade. Sentia-me como Ana Cristina Amaral (2003, p.151) em seus relatos
autobiográficos, quando se soltando das pedras, afirmou:
Sempre tive medo de enfrentar situações novas e durante boa parte da vida me vi como que agarrada a uma pedra,
com medo que a correnteza  me levasse a lugares desconhecidos. No início, me sentia feliz, segura e protegida, porém,
com o decorrer do tempo tudo se tornou monótono e rotineiro. A falta de perspectiva, de crescimento, foi me sufocando
e me levando a questionar se valia a pena ser conduzida pelo meu medo. Concluí que se eu quisesse buscar
transformações na minha vida, teria de arriscar. A princípio tive receio, porém aos poucos tenho experimentado a
sensação de ser livre.
Apesar da “pedra” que me trazia conforto, fui aos poucos me libertando da aparente segurança que ela me trazia,
impulsionada pela docência na educação superior e com as discussões/vivências possibilitadas por minha prática, anos
depois, mais precisamente, julho de 2008,  há exatos oito anos após a graduação, pude me submeter a um edital para
formação de uma turma específica para professores no Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de
Alagoas, fruto de um convênio entre UNEAL/UFAL/FAPEAL.
Sendo aprovada na seleção, lá estava eu, soltando-me [novamente] das pedras e agora, mergulhando no mundo da
pesquisa. Começando a viver  uma nova fase, onde a autonomia é a palavra chave do estudante. E, não diferente dos
outros retalhos da trajetória, novamente me encontrava com o desafio da formação que me “jogava” agora em um mar
[infelizmente] desconhecido  até aquele momento.
Acredito que há uma “idade” em que as certezas já não nos parecem tão seguras e o que sabemos já não é tão “sabido”
assim, logo chega a hora de “desaprender”, como afirma Barthes (2008,p.47):
[...] Há uma idade que se ensina o que se sabe; mas em seguida  outra, em que se ensina o que não se sabe: isso se
chama pesquisar.  Vem talvez agora a idade de uma outra experiência , a de desaprender, de deixar trabalhar o
remanejamento  imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que
atravessamos.[...].
 
A trajetória de construção do pesquisador é constituído de muitos percalços, seja no campo pessoal ou intelectual em
busca de uma definição quanto a postura metodológica por ele adotada, no processo de desaprender, desapegar-se
das “verdades” outrora construídas em busca de uma nova forma de ver, ver com outros olhos, uma lente melhorada,
aportada em múltiplos indícios, que se constituem pistas para “desvelar” o aparentemente conhecido, mas agora
transformado em um problema de pesquisa, uma questão a ser trabalhada.
Agora eu me encontrava desafiada a problematizar o que via todos os dias – minha própria prática – estava diante de
uma situação que como uma catapulta, me projetava a produção de minha existência como pesquisadora.
Agora, a partir de  uma questão de trabalho - um problema, eu me movia na direção da busca, na procura pelas pistas
que me levariam ao desvelar do fenômeno pesquisado. Uma trajetória que se direcionava no sentido de buscar “[...]  um
verdadeiro relativo e provisório [...] O verdadeiro, em ciências humanas, é ainda mais relativo porque, com frequência,
não pode basear sua construção sobre uma medida objetiva dos fenômenos estudados, como e possível fazê-lo em
ciências naturais.”  (LAVILLE e DIONNE, 2008, p.35). Desse modo, fui me dando conta de que nesse movimento residia
o nascedouro do[s] trajeto[s] da pesquisadora iniciante.
Nascida e “formada do mato”, “apanhando desperdícios”, utilizando-me das “palavras não fatigadas” e “escovando-as”
(BARROS, 2008), assim, fui me construindo pesquisadora nos idos do mestrado e posteriormente com a entrada no
doutorado em 2013. Soltando-me, libertando-me, aprendendo o que é cada parte e como essas partes vão se somando,
de modo a constituir um todo significativo – um paradigma mais ecológico -  a pesquisa pelo viés do paradigma da
complexidade – essa teia/rede de relações que se interconectam e dão sentido as “descobertas”, aos “achados”
científicos.(BRONFENBRENNER,2002)
Observando as memórias de Barros (2008), percebo que somos feitos de pedaços, pedaços de existências, histórias,
[contra] tempos, recortes disso e/ou daquilo, fragmentos com os quais [des]aprendemos coisas, fatos, com os quais nos
[re]construímos cotidianamente. Esta é a perspectiva da formação. A construção pelos pedaços de história[s] contada[s]
e vivida[s], mas que pouco a pouco vão se unindo através das palavras, das leituras que costuram o tecido de nossa
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construção, de nossa trajetória como seres humanos, professores/as, enfim  pesquisadores/as.

4. Algumas considerações...
Ao cabo da tentativa de me autonarrar, percebo que meus (des) caminhos formativos desembocam na
contemporaneidade em um percurso construído sob bases sólidas, alicerçadas em processos contínuos de
reflexão-ação-reflexão acerca da importância de minha formação docente e consequentemente a definição de minha
curiosidade epistemológica - as juventudes na Educação de Jovens e Adultos.
A reconstrução de minha trajetória permitiu-me “olhar para dentro de mim” e, no processo de retomada/reconstrução de
minhas memórias, empreender um esforço para refletir sobre cada retalho dessa colcha que continua[rá] sendo tecida
ao longo de minha existência.
Olhar os (des) caminhos de meu “eu”, levou-me a percepção de que a menina assustada de outrora, ainda habita o
âmago de meu ser, mas a menina cresceu e não mais se deixa paralisar pelo medo, o enfrenta e se constrói como
protagonista de sua própria história.
Posso afirmar que a abordagem autobiográfica me fez enxergar o que e quem tenho me tornado e, nesse movimento de
revisão ao passado, compreendo melhor o porquê de minhas escolhas. Avalio melhor meu presente e projeto melhor
meu futuro, como âncora e plataforma, a memória me traz solidez e projeção. Logo, é na percepção da importância do
alargamento de meu olhar que me firmo, ciente de que “a verdadeira viagem ao descobrimento não consiste em buscar
novas paisagens, mas novos olhares”. (PROUST, apud BUORO, 2002,p.19).
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[i]
[ii]
[iii]
 
 

[i] Aproprio-me do termo retalhos, a partir do memorial da professora Norinês Bahia (2009), que optou por contar sua
memória narrativa aportada na metáfora  de uma colcha de retalhos. Para ela, nossas memórias são retalhos de uma
colcha que de modo processual vai sendo tecida ao longo de nossa[s] história[s].

[ii] A ideia de descaminhos repousa nos escritos de  Maria Isabel Edelweiss Bujes (2007), quanto trata do processo de
investigação e de construção do investigador como algo não linear, não abstrato, que às vezes exige retornos, novos
caminhos, novos formas de pensar. Caminhos que nem sempre são  os que trarão as “respostas”. Descaminhar é
próprio do movimento da pesquisa.

[iii] Aproprio-me das definições de Libâneo (2013), acerca da educação em sentido amplo como todo o processo
formativo  no qual o ser humano está  mergulhado a partir das interações com o mundo e, em sentido restrito aquela
que se dá sob as bases da sistematização da educação formal.
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