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■ Acumular o vivido
Acumulamos “guardados”. Na memória, em papéis de
todo tipo, grandes e pequenos, nos arquivos do computador, no meio de livros, em caixas, baús, maleiros de guarda-roupas, em pastas, na forma de tatuagens no corpo...
Muitas vezes acumulamos objetos, fotos, convites, passagens, anotações, horas de estudo, registros de aulas e
de propostas de trabalhos, fichamentos, notas e resenhas
de livros, modelos de avaliação para alunos, certificados,
e-mails, bilhetes, uma folha de árvore... uma pétala de
rosa... uma concha... um santinho...
Esses fragmentos nos ajudam a lembrar (não esquecer) momentos, pessoas, acontecimentos... referências de
um tempo, de um lugar... Não fossem eles:
Em casa, ao planejar a aula, fiquei tentando me lembrar das oficinas da Olimpíada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro de 2008. Nesse momento, percebi a
importância de registrar as experiências. Que falta faz o
relato de experiência – trabalhei as oficinas, os alunos fizeram entrevistas, fizemos uma exposição de objetos antigos
(embora tenha tirado fotos, não as encontrei). Nenhuma
pista. Que ironia: trabalhar com o gênero memórias literárias e não ter nada da OLP 2008 para contar a história.
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Comecei, literalmente, as buscas na minha memória.
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Lembrei-me de um texto que havia guardado e fora vencedor da escola... (Oliveira, 2011, p. 26).
1. Professoras da Faculdade de Educação – Unicamp, grupo de pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita (ALLE).
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A posse desses fragmentos nos ajuda a ir em direção à totalidade, à complexidade, à diversidade do
vivido... e nos dá a ilusão de poder “recuperá-lo”...
copiá-lo... refazê-lo...
A posse desses fragmentos atenua o nosso temor
à perda e nos ajuda a legitimar, dar estatuto de cientificidade, comprovar o vivido...
Escolhemos o que guardar, num gesto nem sempre
cuidadosamente refletido, mas sempre atormentado
porque somos situados no tempo e no espaço. O que
queremos guardar? Por quê? Para quê? Onde? De
que modo?
Aquele que guarda ou acumula – qualquer coisa – é
aquele que deu sentido, razão, importância para a
permanência daquele guardado... Um leitor do seu vivido. Entra [então] em cena o sujeito, [aquele que lê e
que é] dono do olhar (que seleciona, que corta um
contínuo, um tempo, um lugar, que escava, perscruta,
investiga e indaga o mundo), que orienta esse gesto
de guardar, que produz sentidos...
Dono de um olhar construído, educado, tanto estética quanto politicamente, numa espécie de rede
coletiva formada pela história e pela cultura. Mas,
conforme Cardoso (1988, p. 348), não é o olhar que
(pensa), que põe questões no mundo, como não é o
mundo que se impõe ao olhar. É o mundo que se pensa
porque ele é constantemente aerado e fermentado,
escavado pelo pensamento e pela penetração do
olhar. Metamorfose alquímica entre vidente e visível,
entre sujeito e o que se olha.
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■ Registrar
A vida cotidiana não é mesmo “objetiva”, reta, certeira. Podemos pensá-la como uma sucessão de “linhas
de fuga”... algo que se bifurca continuamente... um
“chão ensaboado”, bastante escorregadio ou móvel...
no qual nos esforçamos para ficar equilibrados.
Essa vida, registrada em fragmentos acumulados,
na memória ou em outro suporte material, pode ser
posteriormente “lida” por nós. Não apenas para dela
nos lembrarmos, mas para entendermos melhor tais
vivências e a nós mesmos; para equacionarmos trajetos
realizados e valorizados; processos experimentados.
Na leitura, podemos domesticar a abundância...
tentamos desfazer o caos e a dispersão; ressignificamos o vivido. Então: escolhemos, separamos, classificamos, nomeamos, ordenamos (cronológica, causal,
tematica, hierarquicamente etc.); enfim, realizamos
uma intervenção no acúmulo, no “tudo junto e misturado” dessa vida, traçamos uma espécie de itinerário.
Realizamos todas essas operações de leitura (de
produção de sentidos) porque os registros do passado
se oferecem como lugares de partida para a invenção,
recriação, planejamento do futuro, permitindo ainda
que venhamos a escrever com eles um relato ou narrativa. Assim, passado e futuro se misturam no presente da leitura e da escrita.
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Combinar e contar a beleza dos fios
Encontro-me em um dia cinzento de julho, há um frio que convida
à leitura e o meu desafio é começar a escrever o que será lido por outrem. Desafio de contar sobre a beleza de caixas quase mágicas que
entrelaçaram relatos de crianças e professoras sobre suas memórias,
sobre suas leituras. Tessitura de palavras, urdiduras de fios de história
de pessoas que conviveram intensamente no ano de 2001, na quarta
série no Colégio Anglo/Campinas. Talvez a dificuldade maior seja o
combinar e contar a beleza dos fios reais dessa história que não se
desprendem da minha própria e de todo o trajeto de estudo que me
constitui como professora. Rogo a ajuda de Sherazade. princesa das
histórias árabes, inspiradora das minhas palavras.
Ribeiro, 2004, p. 4.
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Flechada por Rafael
Enquanto o “como” aproximar-me da questão principal de pesquisa me atormentava, eu continuava vivendo o meu cotidiano de professora, interagindo
com meus alunos, colegas e a Cris, minha coordenadora. Naquele ano eu vivia
um particular embate com um dos meus alunos, o menino com nome de anjo,
Rafael. Em meio a ataques frontais com flechas de provocação, de indisciplina,
de repúdio, ele me trazia fotos de seu cachorro, de seus amigos... Ele sempre foi
tema de longas conversas nas minhas orientações e me desafiava no sentido de
buscar uma maneira de ser melhor aceita e de tornar os dias em que dava aulas
para sua turma, mais leves.Não é possível esquecer o dia em que a Cristina, coordenadora da escola, com sua extrema sensibilidade e perspicácia, me sugeriu
que trouxesse coisas minhas, fotos, objetos para mostrar ao Rafael.
Pensei bastante e, numa caixa de sapatos, eu coloquei o meu primeiro boneco,
algumas fotos, uma das bonecas preferidas. Aquela caixa não passou desapercebida... O boneco puído e a boneca careca chamaram a atenção de todas as crianças, e a caixa, que se direcionava apenas ao menino Rafael, se tornou atração
coletiva. A espécie de encantamento que aqueles brinquedos antigos e as fotos
amareladas despertaram, se traduzia em olhares curiosos e surpresos.
— Ah! Lu, cada um podia fazer a sua...
Os meus fragmentos de história pessoal tocavam as histórias deles.
Ribeiro, 2004, p. 31.

■ Relatar em linguagem verbal
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Há diferenças entre viver, lembrar, registrar e relatar, assim como também há diferenças entre relatar
oralmente e por escrito.
Quando desejamos contar nossa vida, em linguagem verbal, na modalidade oral ou escrita, impõe-se
para todos nós as propriedades dessa forma de linguagem: sua linearidade, segmentação, convencionalidade etc.
Na modalidade oral, ainda temos mais flexibilidade, pois dizemos, hesitamos, redizemos, voltamos
atrás, damos volta, corrigimos interpretações... Mas
na escrita... em que aprendemos que é preciso fazer
uso de convenções próprias dessa modalidade... Contar pode ser mais difícil.
Embora sejam diferentes, em ambos os casos a
escolha pela linguagem verbal é “constitutiva” do relato. Nela e com ela, daremos forma às nossas vivências e práticas. O com que contamos ajuda a moldar,
com suas características, o nosso contar.
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Igualmente, aquilo que contamos, oralmente ou
por escrito, (o o quê de nosso contar) pode “pedir” este
ou aquele gênero de texto. Há aqueles mais apropriados para o oral e os mais típicos do escrito: uma piada,
um relato, uma redação, um caso etc. vão “impor” certas características próprias de cada gênero.
Em ambos os casos, estamos nos colocando lado a
lado com nossos interlocutores. E são eles (o para
quem contamos) que também “orientam” nosso contar,
nos ajudando a configurá-lo, como conteúdo e forma.
Do mesmo modo, se é por meio de nossa voz, ou
de algum outro suporte material de texto, seja ele o
jornal, diário íntimo, blog, internet, caderno escolar
etc. (o onde de nosso contar), serão suas características que lhe darão contorno. Cada um desses suportes
tem determinado “espaço”, certa fórmula ou jeito.
Participam, também, dessa configuração do “texto”
sua intenção e sua motivação; a situação em que ocorrem. (seu para quê e seu porque).
Aquele que diz – sujeito do texto e seu autor – é
ainda uma importante dimensão do texto. É um sujeito
situado, que escolhe fragmentos do cotidiano (o que),
os edita e os arranja com certos recursos (como, onde),
os narra de certo lugar (quem), movido por certos desejos ou motivos (por que), para produzir certo efeito
de sentido (para que), numa certa experiência de linguagem, que inclui o(s) outro(s).
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Lembrar, relatar, pensar
Na tentativa de apresentar esse campo de estágio, tento retomar
minhas primeiras lembranças de nossa entrada na escola. O que lembro,
primeiramente, é do ônibus 3.78 (Barão Geraldo - Shopping Iguatemi)
lotado, indo para lá, e dentro dele uma série de crianças e a inevitável
pergunta: será que algum deles estuda no Gustavo Marcondes? Mas de
onde estão vindo? Por que vêm de tão longe estudar aqui? A resposta para
parte dessas perguntas já poderia ser verificada na entrada da escola. Ao
contrário de muitas escolas públicas, a escola Gustavo Marcondes não
possui pichações, os banheiros possuem portas, há cartazes nas paredes,
murais e enfeites. Uma escola diferente daquilo que comumente vemos
e ouvimos falar sobre as escolas públicas.
Fiad e Silva, 2009
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■ Relatar: jogo entre
presente, passado, futuro
Tentar trazer esse vivido constituído de fragmentos cheios de sons, movimentos, cores, cheiros, gestos, rostos, lugares para um discurso em linguagem,
na forma escrita, que o torne possível de ser comunicado, socializado e compreendido é outro desafio.
Se escrito, um relato de experiências não é feito
apenas com os registros que indicam as ações porventura realizadas, mas também com os sentimentos, impressões e percepções que as acompanharam e aqueles que acompanham o próprio relatar.
Se escrito, o relato de experiências vividas pode
trazer, ainda, fotos selecionadas, ilustrações, tabelas,
bilhetes, versos, anotações, vestígios dessas vivências. Vê-se apoiado no registro escrito. Conta com ele
para fazer frente ao esquecimento. O sujeito que
“atua” no presente dessa produção se coloca de forma
acentuada em sua composição ou edição.
A escrita coloca em letra o vivido. Ela pede que
ordenemos e interliguemos pontos esparsos, preenchamos lacunas, inventemos palavras para “traduzir”
aquilo que poderia estar perdido e disperso. Ela segue regras próprias de seu universo. Fabrica o vivido.
Faz história. Pode ser lida, relida, revista, revisitada e
reescrita.
Assim, o relato estabelece um belo jogo entre passado das vivências e de seu registro, o presente de
sua produção e o futuro de sua recepção.
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