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UM NOVO OLHAR AO VIVIDO: DECORRENTE DAS PRÁTICAS DA
EDUCAÇÃO DA VIDA.
Wilson Batista Martins - wilsonbmartins@gmail.com

RESUMO
O presente estudo é fruto de profundas inquietações que moveram minha trajetória de vida.
Como docente na rede SENAC nos cursos Técnicos Profissionalizantes, e também de
minhas infindáveis leituras acadêmicas. A escrita desse Memorial tem por objetivo
compartilhar junto aos demais educadores e leitores em geral, sejam esses ligados à área
educacional ou de demais áreas de saberes profissionais, a possibilidade de se identificar,
aprofundar e ampliar através de uma pesquisa sólida e fidedigna as suas histórias de vida.
Tomei a liberdade de utilizar uma abordagem qualitativa de cunho biográfico e ancorada na
metodologia das narrativas (auto) biográficas. O corpus usado na análise é a história de
vida do pesquisador com foco na reconstituição de sua estrutura familiar e reconhecimento
de meu verdadeiro pai biológico. A práxis educacional fez surgir na minha mente uma série
de questionamentos problematizadores em direção ao meu senso de moral e ético. Cheguei
a me julgar indisciplinado, metodologicamente incorreto e falso democrático do ensino
responsivo. Quase cheguei a uma profunda crise na forma de ver a educação. Produzi este
memorial, o qual me propiciou ama ampla reflexão a respeito de cada uma das etapas de
minha trajetória como pessoa, filho, aluno e profissional da área educacional. Ao longo da
escrita surgiram momentos de alegrias que se misturaram a momentos de questionamentos
profundos, tanto ao ouvir quanto ao escrever minhas lembranças. A todo instante ficava
nítido na minha mente a importância do poder da palavra, pois ela como quem nada queria,
surgia sorrateiramente, tomava forma e deixava registrado a sua mensagem. O referido
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estudo teve como principal objetivo examinar e descortinar toda a minha trajetória de vida,
conceituá-la dentro dos princípios metodológicos e apresentar sua relevância às instituições
acadêmicas, sociais e familiar, a partir da análise de minha paternidade biológica. Todavia,
por ser um estudo limitado por conta do tempo, decidi continuar minha investigação na
convivência mais próxima com meus recém familiares. E creio que possa ser compreendido
e ampliado dentro da realidade daqueles que dela tomar posse. Espero que valorizando o
senso pautado no respeito aos nossos pais, na Ética consigo e com o outro e principalmente
no exercício da compaixão.

Palavras Chaves: Ética, Compaixão, Poder da palavra.
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