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 Fui partícipe da história que me propus a recuperar, no entanto, não foi fácil escrever, como imaginei que seria. Perguntava-me sobre como desenvolver uma pesquisa tendo a escrita a partir do "meu lugar" (Ferraço, 2003) e em que tipo de metodologia basear minha narrativa.  Senti-me orientada por José Machado Pais a buscar uma outra forma de escrita que me possibilitasse contar a história tal como sei, tal como senti e, ainda, carregada das lacunas e imprecisões próprias do cotidiano a partir da perspectiva do "aconchegar-se ao calor da intimidade da compreensão, fugindo das arrepiantes e gélidas explicações que, insensíveis às pluralidades disseminadas do vivido, erguem fronteiras entre os fenômenos, limitando ou anulando suas relações recíprocas" (Pais, 2001, p. 30).
Já vislumbrando um possível caminho – que denomino método – permaneci imbuída do desejo de contar a história dos vencidos, ainda que consciente de que essa seria apenas a minha versão. Lendo Certeau (1994), no entanto, deparei-me também com a possibilidade de vencidos não somente calados e perdedores, pois "uma formalidade das práticas cotidianas vem à tona nessas histórias, que invertem freqüentemente as relações de força e, como as histórias de milagres, garantem ao oprimido a vitória num espaço maravilhoso, utópico" (p.85). 
Nesse sentido, Certeau me dá a possibilidade de acreditar que há outras histórias a serem contadas, no entanto, meu relato quer falar do colégio que existia antes da chegada dos “maus”, uma associação de leigos que comprou o colégio dos franciscanos e passou a administrá-lo, negando as “maneiras de fazer” (Barbosa, 2003) que ali existiam. Quero narrar a destruição, o desmonte e a aculturação por gestores externos que, dentro de uma trama ardilosa, compraram o colégio e destruiram sua história. É a história da conspiração! 
Encanto-me, então, com a possibilidade de literaturizar Tomo emprestado o termo “literaturizar” do texto de Nilda Alves (2001), que propõe “narrar a vida e literaturizar a ciência”. meu texto e decido escrever como quem conta um romance. Um primeiro documento – o documento base –  vem sendo escrito dentro da estrutura da inquisição, como possibilidade de tessitura de um enredo. Em um segundo movimento da pesquisa, que virá a seguir, irei trazer entrevistas com professores, com pais, alunos e outras pessoas da comunidade, talvez para, quem sabe, encontrar respostas para a insistência com que as leituras de Certeau me incomodam.
Como o caminho escolhido foi a literatura, resolvi buscar alguns teóricos dessa metodologia e comecei a fazer outras leituras. Devido à similitude com minha incessante busca pela verdade, li Dom Casmurro, que me mostra um modo de contar uma história banal Uso a expressão banal, pois quero trazer a história das pessoas simples, ordinárias, como diz Certeau (1994).. Machado de Assis mostrou que não é ele o narrador da trama, e quem a narra é o personagem Dom Casmurro. Fiz de outra forma, aproveitando, no entanto, essa idéia de narrador e autor distintos um do outro. Em minha escrita, o narrador aparece em terceira pessoa do singular (não sou eu quem conta a história) e a participação que tive na história “real” aparece nessa história ficcional contada nas vivências de uma certa personagem.
Mais uma indicação de Dom Casmurro foi o começar a história pelo fim, apropriação que fiz para minha escrita. A morte vem a ser, então, o primeiro capítulo da história que escrevo, em que coloco a demissão como a morte, e ainda trago a morte/suicídio de um professor para compor o enredo.

Ao ser chamada à sala do gestor, não tinha mais dúvida. Saiu de lá como que anestesiada e se dirigiu para a, não mais, sua sala. Recolheu alguns poucos objetos, um porta-retrato, sua agenda e se retirou sem falar com sequer uma pessoa sobre o acontecido. Os episódios dos últimos tempos se misturavam em seu pensamento, com as lembranças de toda a sua história vivida ali, naquele colégio. Resolveu que não pensaria no assunto, não investigaria suas falhas, não buscaria culpados. Queria esquecer. Essa era uma etapa finda em sua vida. 
No dia anterior, Denis havia morrido. Enforcou-se com uma gravata no chuveiro de casa, ao chegar do colégio. Fora, também, demitido.

Sim, a morte estabelece o fim de um tempo (de muitos tempos), afastamento definitivo de pessoas e relações construídas, término do atarefamento, compromissos encerrados – guilhotina. Acalentou-me, no entanto, Certeau: “Somente o fim de uma época permite enunciar o que a fez viver, como se lhe fosse preciso morrer para tornar-se um livro” (Certeau, 1994, p. 302). E assim, as vivências foram tomando forma de escrita, sem disfarçar o desejo inicial da busca das origens, suscitado pelo pensamento moderno, arraigado em minha forma de compreender: 

Recordar a chegada de Frei Augusto ao colégio era definir um acontecimento que parecia, inicialmente, originário das mudanças.

Aqui, Machado de Assis mais uma vez me ajuda, pois ele traz uma situação de conflito, ainda que completamente outra, em que Bentinho precisa lidar com o que socialmente se espera dele. Frei Augusto, personagem do meu romance, vive conflitos nesse sentido. 
– Isto me angustia muito. A forma como me olham esperando que eu faça alguma coisa. Mas, a situação é maior do que eu. Eu não tenho apoio da Província, não tenho poder para fazer.

Esses dramas e as tramas da história trazem os tempos em um ir e vir, buscando enlaçamentos entre o passado mais recente, que foi sendo colocado em diálogo com o passado mais passado.
A narrativa pretendia dialogar com a história, trazendo três tempos: o tempo de um passado longínquo, quando da criação do colégio e seus primeiros anos; o tempo de um outro passado, quando ainda dirigido pelos franciscanos; e, por fim, o tempo do passado mais recente, quando o colégio vive o conflito de uma nova administração, não-franciscana. Faço uma tentativa de mapeamento dos tempos e falo do colégio em sua origem, do colégio e sua relação com a Província e do colégio quando passa a ser administrado pela Associação.

O colégio tinha em suas origens o atendimento a alunos pobres e a caridade marcava o desejo de solidariedade ...

Província... dos franciscanos. Uma organização político-religiosa complexa, marcada pela hierarquia, tão a contragosto do que o jovem Francisco pregara.  Sabia-se que o colégio pertencia ao grupo – chamado província – da região sudeste do país. 

Amarrada por suas próprias regras, preocupada em violar o seu caráter benevolente, constrangida pelos convites atraentes do mercado e com dificuldades financeiras, a província ampliou a ingerência de uma associação de leigos (...) para dirigir o negócio dos colégios. 

O diálogo entre os tempos pretende buscar as permanências e as mudanças que ocorreram no colégio, interessando questionar as intenções de Frei Augusto no desenrolar da história. Essa estrutura que possibilita Sabrina suspeitar de Frei Augusto é sugerida pelo processo de construção da ambigüidade de Capitu. Sem a maestria de Machado de Assis, todavia com essa intenção, começo a colocar elementos para o leitor possa elaborar quem é Frei Augusto. 

Ela começou a achar que Frei Augusto fora escolhido por Pedro Jorge como a pessoa ideal para se aproximar, quebrando quaisquer resistências ou sistemas de segurança e sigilo que Frei Mariano pudesse querer manter. 

Continuando a caminhada, observei que Dom Casmurro não daria conta de todas as minhas questões e precisei buscar outras histórias. A idéia de que os acontecimentos em muito se assemelhavam a inquéritos, julgamentos e intrigas entre religiosos e leigos, levou-me a buscar a estrutura da inquisição como possibilidade de tessitura do enredo. A leitura que veio, nesse contexto, em meu socorro foi a de O nome da rosa, de Umberto Eco, que traz um relato de movimentos heréticos e uma crítica ao poder, como também, uma crônica da vida religiosa.
Adson de Melk é o narrador em O Nome da Rosa e fala com veemência, enquanto personagem, do compromisso com a verdade. Diz ele que a verdade “não consente ser reduzida à metade, por nossos interesses e por nossa vergonha.” ( Eco, 1932, p. 283). Fico a pensar na dificuldade, em minha história de remorsos, com o compromisso em dizer – mais que a verdade – aquilo que senti, a vergonha em ter acreditado nas mudanças e defendido os novos rumos que aquele colégio tomou. 

(...) foi chamada à sala do Professor Eliseu, que lhe pediu para não mais chamá-lo de professor, pois não deveria haver tanto distanciamento entre os dois (...) até que lhe pediu para decidir de que lado ela estava: do lado dele ou do lado dos freis. 
(...) olhou para o “agora, Eliseu” e escolheu o lado, ainda que disfarçadamente, achava ela. Frei Augusto estava indo embora. Sentia-se abandonada em meio às mudanças e amava o colégio demais. Naquele momento, escolher o lado dos freis seria assinar sua demissão. 

Falar do real, através da narrativa ficcional, foi-se tornando mais difícil do que eu poderia supor e percebi que não bastava saber da história que eu queria narrar, mas era preciso (re)inventar essa história dentro de um enredo. Resolvi conhecer mais da estrutura que regia o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição para continuar escrevendo. Fui a Heréticos e Impuros (Silva, 1995), uma dissertação de mestrado premiada e impressa pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, Silva recupera a inquisição através da história de uma família carioca que, posteriormente deportada para Portugal, sofreu com os processos inquisitoriais característicos. 
Como o Tribunal da Inquisição, que é mantido pelas riquezas apreendidas, vejo a Associação leiga que confisca o colégio, causando perturbação na vida daqueles que conviviam, por anos, e assim “quem antes vivia em paz, trabalhava em conjunto, convivia com os outros, desde a chegada do Tribunal mudou seu modo de vida” (Silva, p. 107).
O clima que antes era de liberdade – ainda que aparente, pois Frei Mariano controlava tudo e todos – foi substituído pelo de insegurança. A demissão ocupou o espaço de controle das almas. (...) passou a fazer parte de uma política de terror, onde o medo garantia o silenciamento e a não-resistência aparente às mudanças. (...) O não-pertencimento, relações estremecidas entre as pessoas no colégio e sensações de estranhamento vieram a dizimar a teia familiar ali existente.

O “braço armado da Inquisição” foi o apelido invisível que dei à Associação, para ir desenrolando essa trama, carregada de lacunas, dúvidas, datas imprecisas, sentidos ocultos e sombras que me assombram e hão de me acompanhar. Quanto mais escrevo, mais me convenço de que minha escrita não dará conta daquela verdade sonhada, mas ainda assim quero recordar o que andou acontecendo, do modo como o compreendi e compreendo hoje – já não sei amanhã – rememorando acontecimentos, se é que minha (alguma) memória estará em condições de reatar os fios de tantos e tão confusos eventos.  
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