7

MEMÓRIAS E PRÁTICAS INSTITUINTES NA ESCOLA 


BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza – FFP/UERJ
GT: Educação Fundamental – nº 13
Agência Financiadora: não contou com financiamento


1.	Apresentação: problematizando o tema 

Um olhar sobre o cotidiano das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental aponta um conjunto de tensões que se materializam em dificuldades estruturais para o trabalho docente. Contexto que leva a uma dinâmica “apressada”, no sentido de que os profissionais da educação precisam “dar conta” das muitas exigências do dia-a-dia. É a vivência de um presenteísmo longe do passado e do futuro.

Se aumentam as pesquisas em educação, políticas e regulamentações sobre o ensino, “a vivência escolar continua sendo árdua e pouco fértil para a maioria dos alunos da Educação Básica”.  Encontramos neste campo um complexo conjunto de fatores e com Linhares (2000) perguntamos se diante desses dilemas os processos escolares serão reeditados, remontados ou apropriados para uma reinvenção à altura da complexidade da vida e de suas exigências éticas.  

O presente trabalho tem como foco a análise das possibilidades instituintes da memória no cotidiano da escola de ensino fundamental, através do desenvolvimento de um “Pólo de Memória e Narração” em uma escola pública de São Gonçalo. Este texto é resultado de uma proposta de pesquisa articulada ao Projeto “Vozes da Educação: Memória e História das Escolas de São Gonçalo” e foi desenvolvido juntamente com um grupo de alunas do 8º período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ.    Buscamos no trabalho memorialístico constituir espaços/tempos de ressignificação da docência, de produção de imagens e fazeres instituintes, fazeres que recuperem antigos sonhos de justiça, que questionem práticas instituídas buscando formas instigantes de estar na profissão. 

O projeto procurou envolver toda comunidade escolar, tendo como referência o fato de que os movimentos instituintes não vem como “pacotes”, seja dos órgãos centrais, seja através da interferência da universidade.  Percebemos na escola,  onde a pesquisa foi realizada, lampejos desses movimentos e a tarefa do grupo foi participar, contribuir e analisar um processo já instaurado, sabendo que o mesmo continua sem a presença do grupo de pesquisa na escola.  

2.	Concepções teóricas: a memória capaz de prometer...


Como definir o conceito de “experiência instituinte”?  Esta reflexão nos leva ao encontro das contribuições de Walter Benjamin (1993).  Contribuições que apontam para o sentido das “experiências plenas”, que se traduzem por uma tessitura coletiva e pela a possibilidade de abertura polifônica.  A experiência instituinte se afirma como uma experiência comum, partilhada por um grupo, contrapondo-se desta forma a experiência pontual e fragmentada do sujeito isolado de seus pares.  É uma experiência aberta, não se afirma como “símbolo”, com um significado unilateral, mas como “alegoria” por seus múltiplos sentidos e leituras. Podemos ainda articular este conceito ao sentido de  “origem” em Benjamin, pois o instituinte, na perspectiva de nossa pesquisa, não se confunde com o “novo”, mas é uma busca constante do movimento emancipador, movimento este que articula passado, presente e futuro. Contrapondo-se ao modismo e a uma reprodução estática do passado a experiência instituinte sinaliza  a densidade da experiência humana ao rememorar, recuperando, assim,  o sentido de uma memória viva, pulsante, onde o olhar para o passado potencializa o presente e nos ajuda na construção dos projetos de futuro, experiência ancorada em uma memória que é capaz de prometer.

Imagens significativas do passado relampejam nos "momentos de perigo" e essas imagens nos instigam a reconstruir uma experiência com este passado, potencializando projetos de futuro.  Como o anjo da história de Paul Klee que ao mesmo tempo que olha fixamente para traz é arremessado para frente, olhamos para o passado porque existem lutas, tanto na profissão docente, quanto em nossas histórias de vida na profissão, que foram vencidas e traduzidas pela versão da história oficial.   Estas lutas precisam ser recontadas por aqueles que produzem a docência no cotidiano, o desafio que se coloca é recontar à  "contrapelo" a história dos vencidos. 
Trazer a memória da escola e as histórias de vida de professoras, abre canais para a  reconstrução de imagens "que a história oficial guardou de sua profissão, possibilita que eles reconstruam um modo próprio de se perceberem."(Catani, 1997:33) A narração da história da escola e da vida de professores/as e alunos/as indica a "inclusão do presente autotematizado pelos próprios agentes educacionais"  e  também a  preocupação, "expressa por Antonio Nóvoa, de que se construa a partir da história dos processos de formação uma narrativa que ajude a enfrentar os dilemas educativos atuais". (Catani, 1997:17) 

Tomamos a História Oral como referência metodológica do trabalho realizado. Temos nesta abordagem a produção de uma história que traz à luz os que foram silenciados, os vencidos como afirma Walter Benjamin, os que tiveram sua versão da história sufocada pela historiografia oficial: as mulheres, os operários, os professores.  O foco volta-se para a micro-história, para o cotidiano, para as dinâmicas locais. Encontramos uma perspectiva que valoriza os percursos individuais e a subjetividade. (François, in Ferreira e Amado, 2001:4)

Trabalhar com os depoimentos orais invocando deles questões que remetem o sujeito a um passado, nos coloca, assim, em uma esfera de imagens e representações daqueles sujeitos sobre os fatos vividos.  Os acontecimentos não se colocam de forma neutra, mas imersos em um conjunto de valores e interesses do sujeito e do grupo ao qual pertence e no qual viveu o referido acontecimento.  Como afirma Eduardo Portella (2002) o  “exercício da memória não é apenas memorialístico, é inventivo.” 

O processo de pesquisa: infância, docência, memória e formação 

Vivemos momentos intensos na escola. O Projeto “Vozes da Educação: Memória e História das Escolas de São Gonçalo” já havia lançado em dezembro de 2001 a campanha “Sua memória vale uma história”, quando a comunidade escolar foi convidada a comemorar, a “lembrar junto”. A escola já estava portanto envolvida em um movimento de trabalho de recuperação da história da escola. 

Um conjunto intenso de atividades traduziram o processo da  pesquisa-ação Observamos e participamos da dinâmica da escola e da sala de aula, entrevistamos professores/as, alunos/as, funcionários/as e moradores/as da comunidade.  Desenvolvemos oficinas, exposições do material produzido pelo grupo e  um jornal com o registro dos momentos significativos da pesquisa.
. Destacaremos assim “lampejos” que apresentam múltiplas vozes, pois retoma os relatórios das alunas, a fala dos/as professores/as  da escola, os textos e desenhos dos alunos, a pulsação das oficinas.  Traz portanto uma narrativa aberta, pois foi tecida em uma experiência coletiva. 

O trabalho realizado com as turmas teve como objetivos resgatar o conceito de memória, contribuindo na ressignificação do mesmo e possibilitar um espaço para rememoração e partilha de experiências significativas entre os alunos/as.  Em cada uma das oficinas o envolvimento entre as alunas-pesquisadoras e as turmas foi produzindo diferentes narrativas e interações. Inicialmente as crianças ficaram tímidas, mas foram se soltando, rindo, contando suas histórias pessoais e escolares. 

Nos desenhos da 4ª série encontramos a centralidade do jogo e da brincadeira na infância.  A brincadeira como forma de representação e aproximação da realidade.  As crianças também registraram, como lembranças significativas, alguns “preciosos” momentos do cotidiano escolar como a aula de educação física, a aula-passeio no planetário, a chegada na escola, as datas comemorativas.  As imagens nos reportam à escola como espaço de convivência e amizade. 

Vivemos com as crianças um momento de “... contar e compartilhar as suas memórias, uma oportunidade para cada um expressar os seus sonhos e as suas frustrações... Em meio a tantas lembranças, sugiram novos fatos, novos saberes constituindo-se em novas histórias.” Relatório apresentado pelas alunas Ana Letícia Vianna, Janaína Calasans, Pricila Mota e Tatiana Pereira no 1º semestre de 2002.  

Com os professores/as o grupo vivenciou a  reflexão sobre a memória e a experiência da narração.  Tivemos o encontro de histórias pessoais e profissionais tanto das alunas-pesquisadoras quanto dos professores/as da escola.  Histórias que nos levam a um caldo comum: a escolha da profissão docente, as diversidades e conflitos da práxis pedagógica cotidiana.  Momentos marcantes, avanços e refluxos. E assim nos relatos encontramos a memória como festejo, festejo da possibilidade de encontro e patilha.  Para o professor/as trazer fatos, fragmentos significativos possibilita um sentimento de identidade, apontando os sentidos de “ser” e “estar” na profissão”. 
“Logo depois colocamos tudo isso em prática com a realização de uma oficina “Tecendo memórias” com os educadores que foi muito festejada pelos próprios, pois lembraram da infância, dos problemas e das alegrias familiares, das profissões anteriores, simplesmente da vida, resgatando assim o que estava adormecido e não esquecido dentro e cada um deles.” Relatório apresentado pelas alunos Andréa Albuquerque, Elzenilda Santos, Glaucy Ramalho e Melissa Lobato no 1º semestre de 2002. 

Indícios e sinais 

O desenvolvimento do trabalho na escola nos levou ao encontro de pistas, indícios e sinais que nos ajudam a refletir sobre os questionamentos da pesquisa. Carlo Ginzburg (1989) faz uma recuperação histórica do paradigma indiciário, que visa alcançar – a partir de indícios – o conhecimento não diretamente acessível à experiência humana. O conhecimento não diretamente acessível exige uma observação muito mais atenta e apurada para as minúcias do movimento do real.   Foram os fragmentos recolhidos que nos levaram a composição de um “caleidoscópio”, onde vislumbramos múltiplas perspectivas sobre o trabalho memorialístico como possibilidade instituinte no cotidiano das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental. 

A pesquisa desenvolvida, indicou que o trabalho memorialístico pode contribuir com o fazer de professores/as e alunos/as na medida que mobiliza fragmentos do passado, dando um sentido de identidade para o fazer pedagógico individual e coletivo.  Possibilita também um olhar para o futuro da escola, da profissão docente e da vida.  A recuperação da memória da escola aponta movimentos instituintes, na formação de alunos/as e professores/as, formação que se dá quando a escola constitui momentos para o intercâmbio de experiências e saberes. 

Os indícios da pesquisa sinalizam que na escola pesquisada professores/as, alunos/as e funcionários/as se sentem sujeitos da história da escola.  Sujeitos que apesar das definições e interferências das políticas públicas abrem espaço para intervir, reconstruir, mobilizar ações que algumas vezes rompem com o instituído e instauram a perspectiva de ruptura.   

Foi assim que encontramos na voz dos alunos/as, professores/as e da comunidade a beleza da poesia que envolve os sentidos da memória.  Uma memória construída no coletivo.  Nos desenhos infantis percebemos a marca do jogo, da brincadeira que envolve o outro.  Ao ser questionado sobre um acontecimento marcante de sua vida na escola o aluno da 4ª série responde “Quando conheci a professora e conheci Maxuel”.  

Encontramos nas entrevistas referências ao passado, mas também tivemos lampejos de uma imagem do tempo de agora proposto por Walter Benjamin, alguns mencionam o entrelaçar presente, passado e futuro.  A memória aparece como possibilidade de “pensar o que se vê”, pensar o tempo presente. A memória como emoção e comemoração:  “é uma coisa como carinho, uma festa, um  casamento etc.” , “é uma coisa quente, antiga, que faz chorar, que faz rir”.  Uma memória instituinte que é capaz de prometer. Os textos citados fazem parte da produção dos alunos/as da escola nas oficinas desenvolvidas pelas alunas-pesquisadoras. 
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O trabalho memorialístico pode contribuir com os movimentos e práticas instituintes nas escolas de ensino fundamental?  Qual o papel dos núcleos de memória nos processos de formação contínua de professores na escola? Professores/as, alunos/as, comunidade escolar se vêem como sujeitos da história da instituição escolar? Quais as concepções de memória perpassam o cotidiano escolar?
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O presente trabalho tem como foco a análise das possibilidades instituintes da memória no cotidiano da escola de Ensino Fundamental, através do desenvolvimento de um 
“Pólo de Memória e Narração”.    








Como definir o conceito de “experiência instituinte”?  Esta reflexão nos leva ao encontro das contribuições de Walter Benjamin (1993).  Contribuições que apontam para o sentido das “experiências plenas”, que se traduzem por uma tessitura coletiva e pela a possibilidade de abertura polifônica.  A experiência instituinte se afirma como uma experiência comum, partilhada por um grupo, contrapondo-se desta forma a vivência pontual e fragmentada do sujeito isolado de seus pares.  É uma experiência aberta, não se afirma como “símbolo”, com um significado unilateral, mas como “alegoria” por seus múltiplos sentidos e leituras.
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“... contar e compartilhar as suas memórias é apresentar uma oportunidade para cada um expressar os seus sonhos e as suas frustrações... Em meio a tantas lembranças, sugiram novos fatos, novos saberes constituindo-se em novas histórias.” (Relatório das alunas-pesquisadoras)




IMAGEM 1 (Desenho produzido por aluno/a durante a oficina “Tecendo Memórias”)
IMAGEM 1 (Desenho produzido por aluno/a durante a oficina “Tecendo Memórias”)


IMAGEM 1 (Desenho produzido por aluno/a durante a oficina “Tecendo Memórias”)
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Possibilidade de resgate da “história dos vencidos”, um olhar para os sujeitos e protagonistas do fazer educativo.


Contribuir com o fazer de professores/as e alunos/as na medida que mobiliza fragmentos do passado, dado um sentido de identidade para o fazer pedagógico individual e coletivo.  Um olhar para o futuro da escola, da profissão docente e da vida.

Perspectiva de ter na escola de Ensino Fundamental um lugar de memória e narração, de constituir espaços de partilha e de experiências plenas e instituintes.




A recuperação da memória da escola indica movimentos nas salas de aula e também no processo de formação docente.  Formação que se dá quando alunos/as e  professores/as têm na escola momentos para intercambiar experiências e saberes.

Os indícios da pesquisa sinalizam que na escola pesquisada professores/as, alunos/as e funcionários/as se sentem sujeitos da história da escola.  Sujeitos que apesar das definições e interferências das políticas públicas abrem espaço para intervir, reconstruir, mobilizar ações que algumas vezes rompem com o instituído e instauram a perspectiva de ruptura.




