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Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa que teve como objetivo compreender se e como o olhar de
uma criança, recuperado em uma fase adulta, pode revelar sobre os caminhos escolhidos durante a vida,
enfocando especificamente a formação docente como escolha profissional. Buscou-se como método de
apreensão de elementos “recoletados” da escrita de si, o relato autobiográfico de uma
professora/pesquisadora. Os resultados apontam que a formação do professor inicia-se bem antes do seu
ingresso na academia. Assim, o processo de formação e, consequentemente, a sua atuação profissional é
construída a partir de suas vivências junto aos grupos de pertencimento (família, escola, bairro, dentre
outros) que se constituem em subsídios importantes na e para a sua formação acadêmica e profissional.

Palavras-chave: Autobiografia. Infância. Formação de Professores.

Abstract: This article is part of a research aimed at understanding whether and how the look of a child
recovered in a adulthood, can reveal about the chosen paths in life, specifically focusing on teacher
training as a career choice. Sought as a method of catching elements "recoletados" the writing itself, the
autobiographical account of a teacher / researcher. The results indicate that teacher training starts well
before their entry into the academy. Thus, the process of formation and, consequently, their professional
performance is constructed from their experiences with belonging to groups (family, school, neighborhood,
among others) that constitute subsidies and important in their academic and professional.
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Considerações Iniciais

Com o propósito de situar o(a) leitor(a) no artigo, ora apresentado, acredita-se, ser pertinente
apresentar-lhes a sua origem. Trata-se de uma produção desenvolvida no grupo Família, (Auto)Biografia e
Poética da Universidade Católica do Salvador (FABEP/UCSAL) que promove estudos com ênfase em
Família(s); (auto) biografia e poética, destacando-se pela relevância tanto da constituição de um grupo
interdisciplinar quanto das pesquisas realizadas até o momento.
O percurso metodológico proposto por este grupo está pautado na linha qualitativa de pesquisa, de cunho
compreensivo, mais centrado na pessoa e na constante reconstrução de suas subjetividades, que são,
antes de tudo, intersubjetividades (FIGUEIREDO & COELHO JÚNIOR, 2004).
A pesquisa qualitativa, assim, busca encontrar insights no retorno às peculiaridades dos sistemas locais,
dos casos concretos nas suas particularidades locais e temporais. Trata-se, portanto, de um estudo
qualitativo baseado em relatos acessados por meio do método da narrativa autobiográfica (MASSIMI,
2011).
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A partir da premissa central: “Qual é a criança de nós que chegou à pesquisadora de hoje”, construímos
nossos relatos, com o foco na perspectiva de considerar o ser-criança como marcador que definiu nossas
histórias de vida.
Foi nesta direção que acreditamos e investimos em relatos individuais, imersos em uma profundidade
subjetiva de uma recriação de um olhar infantil, com o propósito de olhar para e perceber um momento
datado de nossas vidas que permitisse ordenar retrospectivamente as escolhas que levaram à opção
profissional/ temática da pessoa. Com isto, estamos supondo que há “verdades” que se mantêm, “uma
espécie de tradição entre eu próprio e mim que estabelece uma antiga e nova fidelidade, pois o passado
elaborado no presente é também uma promessa e uma profecia do futuro” (GUSTORF, 1980, apud
FREEMAN, 2007, p. 148).
Dentre a literatura discutida contemplamos as obras de Hesse (2010), Portelli (1997) Freeman (2007),
Chawla (1995) e Creswell (2007) que evidencia que “o pesquisador qualitativo reflete sistematicamente
sobre quem é ele na investigação e é sensível à sua biografia pessoal e à maneira como ela molda o
estudo [...] o eu pessoal torna-se inseparável do eu pesquisador” (CRESWELL, 2007, p. 187).
A análise abarcou três eixos centrais: a dimensão individual, a dimensão do coletivo, e a dimensão do
pesquisador.
Através dos relatos foi possível identificar a influência de certas experiências na infância que tiveram
consequências evidentes em escolhas posteriores. Não podemos reduzir a escolha profissional ou da
temática acadêmica apenas a experiências infantis evocadas, principalmente, pela dor, mas quase todos
os relatos apontam para a escolha das carreiras como soluções de vida ligadas a formas de resiliência. Fica
evidente que a escrita de si próprio tem um valor de autodescoberta e, nessa descoberta, uma revelação
de quem somos e não sabíamos ser. Assim, o método e as abordagens nesta pesquisa, tomando como
referência a autobiografia, tende a dar voz a algo intimo e a uma visão de si mesmo.
Portanto, o uso da primeira pessoa do singular será atribuído por se tratar de uma memória pessoal, ainda
que tenha a consciência da participação e contribuição de diversas pessoas no decurso desse processo de
aprendizagem.
Nessa perspectiva, com base no texto autobiográfico que será apresentado a seguir, acredita-se que a
formação do professor inicia-se bem antes do seu ingresso na academia. Isto significa que o seu processo
de formação e, consequentemente, a sua atuação profissional foi sendo construída a partir de suas
vivências junto aos grupos de pertencimento (família, escola, bairro, dentre outros) e que estes se
constituem em subsídios importantes na e para a sua formação acadêmica e profissional.

A professora e pesquisadora de hoje - um reencontro com Alice

É por demais importante observar o que se passa à nossa frente, ao nosso lado, ou atrás, o escondido e às
vezes o oculto. O nosso ofício é o de realizar o “descobrimento”, o de revelar o oculto, o de esclarecer o
enigma da vida social. Reler, também, o que já conhecido poderia aparecer de outro modo aos nossos
olhos. Vamos então pesquisar e fazer os nossos relatos (ESPINHEIRA, 2008, p. 26).

Por acreditar que os relatos das experiências vividas na infância possam dar significado, ressignificar e
desvelar o que permanece oculto nas inquietações da nossa trajetória pessoal e profissional, considero
oportuno, hoje, como pesquisadora, apresentar para o(a) leitor(a) o “redescobrimento” da Alice que existe
dentro mim desde a infância e, quem sabe, dentro de cada um de nós.
A história pode ser vista como o exercício da memória realizado para compreender o presente e para nele
estabelecer o sentido de nossa ação, de nossas escolhas. (Cambi, 1999). Na perspectiva de Agamben
(2000), a historicidade humana, vista sob o olhar da infância, é quem dá sentido às mudanças individuais
e sociais, ou seja, rememorar um passado presente pode elucidar aspectos que ficaram a sombra da
consciência e da racionalidade.
Ao rememorar a minha infância, cada vez mais acredito que o desejo pela pesquisa não se deu de forma
aleatória. Investigar a formação de professores articulada ao estudo da família recai sob o olhar da criança
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em que a curiosidade pelo desconhecido, a busca de respostas que transcendam o óbvio e o encontro com
a realidade nos apontam novos caminhos.
O retrocesso no tempo ativa a memória e nos permite o encontro com as possibilidades de interpretação
que podemos fazer de um mesmo objeto em cada etapa de nossas vidas e, nesse momento, o encontro é
com as memórias que me impulsionaram a pesquisar. Nessa perspectiva, dou um salto para trás no tempo
e no espaço e reencontro, de forma viva e pulsante, o período do meu desenvolvimento e aprendizagem
no Jardim de Infância.
A partir de então, recordo-me perfeitamente que todos os dias pela manhã era acompanhada por minha
mãe até a escola que se chamava Jardim de Infância SOS, localizada no bairro do Rio Cumprido, Rio de
Janeiro. Até hoje não sei dizer o que significava SOS, mas sei muito bem apresentar-lhes esse ambiente
mágico, a começar pelo uniforme azul (vestido), com o nome da escola e o meu nome completo bordado
no peito.
Na área externa, existiam muitos brinquedos, o escorregador, a gangorra, o balanço, dentre outros, e
havia um espaço coberto reservado para festas comemorativas e o teatro. Este último era o meu espaço
preferido, o “teatro”. Eu adorava representar! E como tinha facilidade em memorizar as falas dos
personagens, era bastante requisitada para atuar como personagem principal, ou seja, como protagonista
das histórias infantis.
Lembro bem como assumia o meu papel com responsabilidade e compromisso, mas também com prazer e
encanto pelos personagens que representava. A história Alice no País das Maravilhas está até hoje na
minha memória. Foram momentos que marcaram o meu envolvimento e prazer pela escola. A ludicidade e
o faz-de-conta encontraram espaço para se manifestarem e a cada dia fortaleciam tanto a minha
autoestima quanto o meu processo de aprendizagem. Tudo era encantador!
Na minha casa, meus pais valorizavam o meu comportamento desembaraçado e a coragem que eu tinha
de me apresentar em público. Nas reuniões de família, pediam sempre para eu representar, cantar,
dançar, reproduzindo os personagens infantis e/ou artistas de televisão. Todos comentavam que eu tinha
um desenvolvimento precoce para a minha idade, cinco anos naquela época, pois aprendia tudo muito
rápido.
Que saudades do meu Jardim de Infância, onde me foi permitido de forma simbólica, expressar
sentimentos e emoções de um mundo imaginário, mas que no fundo eram tão reais para mim. Ser Alice
no País das Maravilhas era poder exercitar a minha curiosidade no contato com o mundo do desconhecido
que provocava medo, mas também o prazer pela descoberta do novo.
Lá estava eu vestida de Alice, que além da maquiagem que coloria a minha face ruborizada, do vestido e
do chapeuzinho rosa de bolinhas brancas, pulsava junto com esses acessórios um coração de criança que
não temia, nem tampouco se incomodava com o olhar atento e crítico dos adultos. Andava, gesticulava,
sorria, expressava curiosidade, espanto, medo e alegria ao explorar todo o cenário e a dialogar com os
demais personagens. Em muitos momentos solitários e reflexivos de Alice sentia como se não tivesse
ninguém me observando: era eu numa presença/ausência de pensamentos e sentimentos que alternavam
entre a fantasia e a realidade. Os aplausos ao final da performance eram o reconhecimento e, de certa
forma, a permissão dos adultos de que era possível sentir, pensar e agir como criança, ou seja, expressar
uma forma própria de ver o mundo do imaginário e da realidade inerente a infância.
Na concepção de Graciliano Ramos (apud Nitschack, 2009), é na interpretação do mundo que se abre um
espaço onde se decide a condição de definir-se como sujeito e onde se manifesta a sua liberdade.
A saída do Jardim de Infância me inseriu na educação tradicional, ou seja, aprendi a me tornar uma aluna
passiva e receptiva, pois o saber era posto na figura do(a) professor(a). Não havia mais o que representar
já que tudo era apresentado de forma finita, acabada, sem questionamentos, nem tampouco a
criatividade. Os questionamentos culminavam sempre em respostas como certo ou errado. As inquietações
e dúvidas eram silenciadas, como se representassem uma ameaça ao saber do(a) professor(a).
Por muito tempo, aproximadamente 20 anos, acomodada a esse padrão educacional, ou melhor, aos
enquadres da minha formação escolar, há um entorpecimento da Alice curiosa e questionadora que
habitava dentro de mim.
A minha caminhada profissional inicia-se logo após a conclusão do curso de magistério, em 1980, como
professora da Educação Infantil. Na primeira instituição de ensino privado em que atuei como professora
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permaneci por cinco anos. Em outra, também de ensino privado, dei continuidade à minha atuação
profissional, sendo que dezesseis destes na Educação Infantil e dois nas séries iniciais do ensino
fundamental.
De 1980 a 1999 a minha formação era apenas a do magistério. Ao adentrar no meu primeiro emprego
como professora na Educação Infantil constatei de imediato que teria que expandir e ressignificar meus
conhecimentos, pois pouco ou quase nada sabia daquela realidade que não me havia sido apresentada de
forma consistente no curso. Havia também estranhamento, pois não era mais da forma experienciada no
meu Jardim de Infância. Apesar do espaço físico conter um parque infantil com diversos brinquedos e dos
teatros realizados em datas comemorativas, tudo, na maioria das vezes, tinha que ser direcionado pelo
professor(a).
A formação do magistério, neste período, tinha como propósito preparar o professor para atuar nas séries
iniciais, isto é, de 1ª a 4ª séries, que na atualidade equivale do 1º ao 5º ano do ensino básico. A partir de
então, tive que estudar/pesquisar de forma solitária, como também gradativamente me inserir em grupos
de estudos realizados na própria instituição escolar para ampliar os meus conhecimentos e aprimorar o
meu fazer pedagógico.
Por ter sido mãe aos dezenove anos e depois aos vinte e cinco, e por estar distante da minha família de
origem, pois sou natural do Rio de Janeiro, e constituir uma nova família ao casar e ter filhos na cidade de
Salvador/Ba, um curso de nível superior não era cogitado naquele momento, haja vista que precisava
conciliar os papéis de mãe, esposa e de dona de casa com a minha profissão de professora. Não me
arrependo por ter priorizado, neste período, a minha família e o aprendizado prático da minha profissão
que abarcava todo o meu tempo com planejamentos, criação das atividades, festividades e muitas
reuniões pedagógicas.
Na caminhada profissional, as inquietações continuaram emergindo. Não me contentava com as
explicações usuais, do senso comum, sobre o comportamento das crianças, as relações com as famílias e
com os comentários dos colegas sobre ambos.
Em 1994, para compreender melhor a comunicação humana no que se refere ao processo relacional, fiz a
formação em Psicologia Social fundamentada pelos pressupostos de Enrique Pichón-Rivière (1907-1977)
criador da Psicologia Social Operativa e da técnica de Grupos Operativos. Esta formação me possibilitou
entender melhor a dinâmica dos papéis sociais, através da observação e da escuta mais apurada. Pichón -
Rivière (2005) sugere uma visão de homem localizada, isto é, em uma determinada circunstância histórica
e social. Ler o não dito nas entrelinhas das linguagens verbal, escrita e corporal me fez estar mais
consciente dos papéis que representava como mãe, esposa, dona de casa e professora.
Realizar as leituras do cotidiano e não julgá-las, mas compreendê-las simplesmente, foi mais uma
inquietação que emergiu após a formação em Psicologia Social. O que me motivou a participar de mais
uma formação, desta vez a do Grupo de Estudo e Prática do “Pathwork”, grupo de estudos e
autoconhecimento com metodologia desenvolvida por Eva Pierrakos e trazida para o Brasil por Aidda
Pustilnik como Dinâmica Energética do Psiquismo.
Nesta caminhada, aprendi que posso me tornar uma “pessoa/ profissional” melhor a cada dia na relação
com o outro. Venho aprendendo desde então a tomar a “distância ótima”, expressão verbal da qual
Pichón- Rivière (2005) se utilizava para que conseguíssemos fazer a leitura da realidade. Atualmente,
posso dizer que alguns julgamentos e preconceitos ainda existem, mas com certeza em proporções bem
menores do que no passado.
Os resultados dessas formações ressoaram na minha atuação profissional, pois progressivamente fui
percebendo que, na relação tanto com as crianças quanto com as suas famílias, a comunicação passou a
se dar com mais prazer e entendimento. Talvez seja este um dos motivos que a escola encontrou para que
os alunos ditos com problemas comportamentais e, muitas vezes, pertencentes às famílias mais
questionadoras e consideradas difíceis de lidar, tenham sido frequentes, na minha trajetória como
professora, nos vinte e três anos de atuação na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
A partir de então urge o desejo de aprimorar conhecimentos estreitamente vinculados à área educacional,
mas também percebo que a “Alice” de outrora, as inquietações e a curiosidade próprias da infância,
permaneciam latentes. Confesso que o pensamento crítico e reflexivo somado às experiências vividas

Pág.4/9



foram os grandes aliados para a minha formação como pedagoga/professora.
Em decorrência dos estudos realizados, na trajetória de formação sobre as concepções filosóficas inatista e
empirista/ambientalista de ensino e aprendizagem, passei a identificar no ambiente de trabalho posturas e
discursos em que os colegas, professores, empregavam com frequência essas premissas. A inatista para
explicar e justificar que as capacidades básicas do sujeito/aluno já nascem com ele (personalidade,
potencial, valores, comportamentos...). Nessa visão, a educação decorrente da família e da escola tem
pouca influência no desenvolvimento intelectual e nas demais manifestações comportamentais como
agressividade, impulsividade e passividade. Ou o seu oposto, ao utilizarem a premissa
empirista/ambientalista que se refere ao meio como o único responsável pelo
desenvolvimento/aprendizagem do sujeito.
Eis aí a percepção do adulto sobre o olhar da criança que perdeu o encanto e a curiosidade no ambiente
escolar, pois ao sair do meu Jardim de Infância, vivi durante muitos anos as inquietações que hoje
identifico através do olhar da pesquisadora como marcos educacional. Quantas angústias da infância
podem ser respondidas e ressignificadas a partir das percepções do adulto!
Na realidade, o que desejo destacar é que passo a compreender a partir de então a postura dos meus
antigos professores, como também as falas de colegas, professores atuais, que estigmatizam o aluno e a
família como: “Pau que nasce torto morre torto” e “Filho de peixe, peixinho é”. Assim, é como se cada
aluno/família estivesse ali representando algo estático, sem possibilidade de mudança e que professores,
inclusive dentre esses alguns já com formação em nível superior, estivessem impossibilitados de
atuar/transformar essa realidade.
Na trajetória profissional, a relação entre a escola e a família, tendo o professor como referência desta
interlocução, sempre me gerou angústias e questionamentos. Isso ocorreu em consequência das
dificuldades vividas e observadas nesta relação, desde a infância. Dentre essas angústias e
questionamentos, uma das coisas que chamava e ainda chamam a minha atenção são os relatos dos
professores sobre a sua formação escolar. As falas recorrentes do seu período de formação escolar na
infância e na adolescência são de vagas lembranças boas de seus professores; no entanto, predominam
depoimentos de rótulos e das dificuldades enfrentadas na relação professor/aluno/família.
A experiência como docente e demais trabalhos que realizava, voltados para a área educacional, me
proporcionou refletir sobre a minha prática pedagógica, sobre a minha história e, acima de tudo, identificar
pressupostos teóricos que a norteavam.
O encontro com as proposições de grandes pesquisadores na área do processo educacional contribuíram
para desconstruir e reconstruir a minha concepção de mundo e de homem, cristalizada na infância, e
fundamentar a minha práxis pedagógica. Além de que pude acreditar que era possível promover
mudanças. Eu estava mudando meus sentimentos e desejos, ou seja, encontrava estudiosos que me
apontavam possibilidades e outras concepções educacionais. Afinal encontrara o que realmente, sobre o
olhar ingênuo da infância, gostaria que meus professores tivessem me proporcionado.
Logo em seguida, cursei “Metodologia do Ensino Superior” com ênfase em “Novas Tecnologias”. O motivo
por ter feito essa pós-graduação foi o desejo de ingressar como professora no ensino superior, atuando na
formação de professores, pois acreditava que, assim, poderia colaborar para promover mudanças na
postura e nos discursos que ouvia, ano após ano, dos meus colegas de trabalho como também nas demais
atividades educacionais que realizo.
Acreditava, e ainda acredito, que professores/pedagogos mais conscientes, melhor informados e
preparados no que se refere ao ensino e aprendizagem, principalmente, no período da infância possam
colaborar para o desenvolvimento/ aprendizagem nas diversas faixas-etárias e/ou em qualquer âmbito
educacional em que se proponham atuar profissionalmente, fortalecendo o tripé escola/professor/família
tão fragilizado na atualidade. Afinal, se eu encontrara essas possibilidades ressignificando o meu processo
de aprendizado, desde a infância, todos poderiam pelo menos ser mobilizados para investirem nesse
processo de autotransformação.
Em 2005 fui convidada a fazer parte do quadro de professores de uma Instituição de Ensino Superior. No
segundo semestre de 2007, fui convidada a assumir a coordenação geral do Curso de Pedagogia. Acolhi o
desafio e permaneço nesta função até hoje. Vale ressaltar que, mesmo tendo a função de coordenadora,
jamais abri mão de atuar como professora.
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Atuar na formação de professores no Curso de Pedagogia me permitiu maior proximidade com a
problemática vivida no decorrer da minha vida pessoal/profissional, tanto na vivificação da minha infância,
na experiência direta com as crianças e suas famílias, quanto nos discursos dos futuros pedagogos, dentre
eles discentes que atuam há algum tempo como professores da educação básica, mais especificamente
nas séries iniciais. Estes, nos relatos da sala de aula, se queixam constantemente das dificuldades
apresentadas na convivência com as crianças, que não obedecem e suas famílias, alegando principalmente
que as crianças e as famílias não são mais as mesmas de antigamente e que poucas são aquelas que se
interessam e se comprometem com a formação de seus filhos.
Destaco, nesse momento, que poderíamos conjecturar que pensar a infância e a adolescência de forma
diferenciada do passado, atentos às demandas que emergem a partir dos desejos e necessidades próprias
dessas faixas etárias no passado presente, seja finalmente reconhecer que eles não aceitam mais
permanecerem na passividade educacional, postura esta que um dia cristalizou a minha curiosidade na
infância.
Nesse contexto, emergem discussões e questionamentos quanto à qualidade do ensino, a repetência, a
violência e a evasão escolar. Para a pesquisadora, quiçá a falta de êxito de ambas as instituições
formadoras, escola e família, não estejam ancoradas apenas no olhar dos adultos que a meu ver,
primeiramente, deveriam ativar suas infâncias para identificarem as lacunas existentes e trazer para a
realidade seus desejos que foram suprimidos diante de um olhar adultizado, para poder assim promover
realmente mudanças significativas na formação das crianças. E que muitos conflitos existentes na
realidade são decorrentes de uma educação que não acompanha as manifestações dessas gerações que
não aceitam mais, como um dia eu aceitei, calar, sufocar e apenas se contentar com o que os adultos lhe
dizem ou impõem como certo ou errado.
Ao rememorar e registrar questões significativas da minha infância reconheço que se trata de uma
produção autobiográfica, pois de acordo com Alberti (1991, p. 14-5) a “autobiografia é principalmente uma
narrativa com perspectiva retrospectiva e cujo assunto tratado é a vida individual e implica
necessariamente a identidade entre autor, narrador e personagem”. Realmente, ao retroceder no tempo é
possível apresentar-lhes o fio condutor das possibilidades de interpretação que podemos fazer de um
mesmo objeto em cada etapa de nossas vidas.

E a história continua - o momento do reencontro com ALICE

Realmente, o curso de Pedagogia enriqueceu a minha práxis pedagógica, pude confrontar a prática de
muitos anos com as teorias que a fundamentavam, pois até então era guiada principalmente pela intuição
e pelos resultados positivos que obtinha através do desenvolvimento e da aprendizagem prazerosa
evidenciada pelos meus alunos.
Na perspectiva de colaborar para que nós professores proporcionássemos um desenvolvimento mais
consciente e propulsor e menos inibidor foi que decidi atuar não mais na formação de crianças e sim na
formação de professores, acreditando que assim poderia colaborar com ambos.
Foi então que passei a questionar a Pedagogia, no sentido de ser tão rica em teorias pedagógicas para o
desenvolvimento e aprendizagem humana, mas a realidade educacional vivida por mim desde a infância se
mantinha na prática educativa e no discurso dos meus alunos e de muitos dos meus colegas na academia.
Decidi então buscar outra área do conhecimento e ingressei como aluna especial do mestrado em Ciências
Sociais na Universidade Federal da Bahia, cursando a disciplina Sociologia das Emoções III, em 2007, e
Sociologia das Emoções IV, em 2008, com o saudoso e querido Prof. Dr. Gey Espinheira.
O reencontro com Alice se deu nesse momento, que, com certeza, pude além do imenso prazer que sentia
durante as aulas vivificar na minha memória Alice no País das Maravilhas em um contexto acadêmico.
Prof. Gey, como era chamado por nós, estava organizando juntamente com alguns discentes o Livro
Metodologia e Prática de Trabalho em Comunidade, que foi publicado pela EDUFBA em 2008.
A referência a esta obra se dá pelo seu conteúdo, pois metaforicamente a Alice da minha infância está viva
e faz parte de várias provocações e questionamentos referentes ao olhar do pesquisador (a).
Paz (1973, apud Freeman, 2007) ressalta a experiência poética como uma revelação de nossa condição
original, que emerge sempre como criação e re-criação de nós mesmos. Neste sentido, torna-se possível
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que o resgate de nossas memórias, a partir do olhar infantil, nos apresente a trajetória de nossas escolhas
que nos levaram a ser quem somos no contexto pessoal/profissional.
Daí então a Alice vivificada na infância ressurge adulta e, neste momento, emerge um novo desejo, de
ativar a curiosidade e as inquietações de Alice com o propósito de colaborar com o mundo (acadêmico)
através da pesquisa científica.
Segundo a metáfora apresentada por Espinheira (2008), Alice representa o pesquisador (a) que é aquele
(a) que, ao se dispor a atravessar o espelho, o faz de forma verticalizada e “penetra o grande buraco no
qual se precipita e em sua viagem conhece não só um novo mundo, mas criaturas estranhas e modos
também estranhos de proceder”. Para o referido autor, o pesquisador (a) se depara com o desconhecido,
mas sua curiosidade o convida a “atravessar o espelho das águas, mergulhar em profundidade para se
chegar à inacessível proximidade” (p.79) do seu objeto de pesquisa, para interpretá-lo e poder, assim,
devolvê-lo à realidade como uma das contribuições possíveis que emerge do compromisso e da
responsabilidade que requer a pesquisa científica.

Há por trás das aparências algo a mais para ser conhecido, desencoberto [...] nada encontraremos de
novo na planura, na superfície [...] quando vamos fundo, nós nos modificamos, mudamos como Alice, a
consciência, a forma de ver e de sentir o mundo à nossa volta e dentro de nós (ESPINHEIRA, 2008, p.80).

Com o propósito de ir além das aparências, como propõe o autor que, além de pesquisador, propagava a
sua sensibilidade através da poesia e da crônica do cotidiano da sociedade baiana, sinto novamente a Alice
pulsando dentro de mim, e numa mistura do prazer vivenciado na infância me encontro mobilizada a
mergulhar no mundo desconhecido e imprevisível da pesquisa para produzir novos conhecimentos e de
não apenas reproduzir os já existentes.
Foi com o propósito de aprofundar os meus conhecimentos através da pesquisa que, em 2009, fui
aprovada na seleção do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade
Contemporânea da Universidade Católica do Salvador, tendo obtido o título de mestre em fevereiro de
2011.
A trajetória pessoal/profissional, ora apresentada, retrata as inquietações da pesquisadora que atua na
área educacional há trinta e dois anos como professora e que toma como referência em sua pesquisa, a
relação pedagogo/professor e família, com o propósito de investigar a formação de professores da
educação básica, em nível superior, no que se refere ao des/conhecimento de estudos desenvolvidos sobre
a instituição familiar no ambiente acadêmico.
Portanto, o desafio atual é o de aprofundar os meus estudos sobre a formação de professores em nível
superior, pois neste contexto, preocupa-me significativamente o itinerário formativo propiciado pelo Curso
de Pedagogia, haja vista que os alunos concluintes que irão atuar em instituições educacionais necessitam
conhecer e reconhecer a importância da família no processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a
parceria que atualmente se apresenta tão fragilizada perante as queixas e a troca de insatisfações de
ambas as instituições.
Destaco que no contexto da pesquisa há o reconhecimento de que escola e família são de suma
importância para o desenvolvimento e a aprendizagem desde o período infantil. E que ambas as
instituições formadoras são pilares educacionais responsáveis não só pelo ensinamento de regras sociais,
mas por oportunizarem ou não um desenvolvimento e aprendizagem em que o acolhimento às
especificidades da infância sejam respeitados, ou seja, um olhar para além do desejo dos adultos.
Neste contexto, de acordo com Antoine Saint Exupéry, em seu livro O Pequeno Príncipe, “Somente as
crianças sabem o que procuram", porque o essencial para a criança é invisível aos olhos dos adultos
(EXUPÉRY, 2001, p. 72). Na referida obra, para o autor, os adultos representavam seres estranhos, como
pessoas incapazes de entender o sentido da vida, pois, haviam deixado de ser a criança que um dia foram
e assim entendia que é difícil para os adultos compreenderem a sabedoria de uma criança. De acordo com
o referido autor “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.” (EXUPÉRY, 2001. p.
72-74).
Portanto, que a infância seja vista como uma etapa de nossas vidas em que as fantasias, o faz-de-conta, a
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criatividade, a curiosidade e o interesse pelo desconhecido não sejam banalizados e sim considerados
alicerces da constituição humana que permanecerão por toda uma vida.
Por fim, acredito ser pertinente apresentar-lhes um dos diálogos de Alice com o Gato na busca por um
caminho a ser encontrado num mundo ainda tão desconhecido e estranho para ela:
- Podia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui
- Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o Gato.
- Não importa muito onde... – disse Alice.
- Nesse caso não importa por onde você vá – disse o gato.
- ... Contanto que eu chegue em algum lugar – acrescentou Alice como explicação.
- É claro que isso acontecerá – disse o Gato – desde que ande durante algum tempo.

Tudo que foi exposto é parte de uma longa caminhada que torna possível considerar que, na infância,
apesar dos nossos desejos, inquietações e curiosidades, ainda não temos um lugar determinado aonde
queremos chegar, mas o que realmente importa é que o registro autobiográfico permite que a história de
cada um de nós, ou seja, o exercício da memória realizado para compreender o presente e para nele ler as
possibilidades do futuro, mesmo que seja um futuro a construir, a escolher, a tornar possível. [...] e,
portanto das expectativas que se projetam do passado para o futuro, é que estabelece o horizonte de
sentido de nossa ação, de nossas escolhas (CAMBI, 1999, p.350).
Como nos apresenta Cambi (1999) foi no encontro com o meu olhar sobre a infância, com as minhas
memórias que pude compreender o meu sentir, pensar e agir, ou seja, as minhas escolhas e o lugar que
ocupo hoje como educadora e pesquisadora.
Um novo tempo vislumbra transformações significativas para a educação, no qual acredito que várias
“Alices”, possam surgir e permanecer emanando prazer e curiosidade pelo desconhecido, descobrindo o
caminho e a forma própria de caminhar. Como seres singulares e coletivos, podemos criar e recriar a
nossa história, podemos deixar as nossas memórias para a humanidade, que de certa forma implica em
reproduzir crenças, hábitos e ideias de uma geração para outra e, ao mesmo tempo, é possível renovar
esse conjunto de elementos que se chama cultura.

Considerações finais

Foi com o propósito de pesquisar/rememorar aspectos que podem ter permanecidos ocultos, à sombra, da
consciência e da realidade, que investimos nos nossos relatos autobiográficos a partir do olhar da infância.
Não estamos fazendo história de vida enquanto criança, mas como o ser-criança escreveu nossa história
de vida…
Ao reler significantes e significados da infância entrelaçados à nossa trajetória de escolhas, foi possível
realizar o “descobrimento” do que nos tornamos hoje como pessoas/profissionais.
Observamos que o percurso pessoal evidencia dinâmicas psicológicas vivenciadas na infância, que foram
sendo elaboradas de modo inconsciente ao longo do vivido no que tange ao ser profissional/pesquisadora
e que está fortemente relacionado ao ser criança num dado instante de vida. Acreditamos que essa
descoberta, possivelmente, fortalecerá as nossas escolhas na trajetória de vida, além de proporcionar a
tantas outras pessoas que lerão nossos textos, a reflexão sobre seu ser criança e suas escolhas
profissionais.
Nesta direção, o relato (auto)biográfico aqui apresentado traz questões relativas aos sentidos que
atribuímos aos nossos percursos escolares no que se refere à sua incidência nas construções das nossas
histórias de vida. Nessa perspectiva, surgiu a escola tanto no texto ora apresentado quanto no de outros
integrantes do grupo de pesquisa que explicitam a experiência que construímos no percurso escolar não
para uma análise objetiva das práticas escolares/educativas. Nossa reflexão buscou refletir sobre os
processos de subjetivação situados na escola que compuseram nosso cotidiano, intercalando descrições do
passado com explicações do sentimento infantil, por sua vez, confirmado no projeto da vida adulta;
esclarecemos, pois, nossas convicções quanto às escolhas individuais atuais na esfera profissional,
acadêmica e docente.
Assim, quando estamos diante de um texto autobiográfico, estamos redescobrindo a autora, sua história
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de vida e um universo difícil de expressão, o universo das dores, da fantasia, dos sofrimentos, das
alegrias, dos afetos e dos medos infantis. Na docência esses elementos positivos ou negativos, perpassam
pelas histórias de vida e reaparecem na ação do(a) professor(a). O que implica, principalmente, em
fortalecê-los ou ressignificá-los na reflexão sobre o seu processo de constituição como educando e do seu
desenvolvimento como profissional da educação.
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