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PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E LEITURA
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GT: Formação de Professores / n.09
Agência Financiadora: Não contou com financiamento
Introdução Este trabalho se insere num debate acerca das necessidades formativas dos professores e de sua inserção no mundo do trabalho e pretende discutir lembranças de leitura de sujeitos formadores de professores após a graduação, no período que denomino de ‘profissionalização’.
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa que buscará responder qual o significado da leitura para os sujeitos. Da mesma forma, como, o que e por que leram? A coleta de dados se deu por meio de entrevistas audiogravadas e registros de observações em diário de campo. O critério para a escolha dos sujeitos baseou-se no fato de todos serem formadores de professores, perfazendo um número de seis entrevistados.
Ao iniciarem a profissionalização, os relatos dos entrevistados dão conta que os ‘modelos’ de educação e professores que tiveram não os capacitou para desenvolverem um trabalho de forma segura, seja em relação às ações pedagógicas seja sobre o conhecimento adquirido, especialmente pela insuficiência de leituras. De maneira geral, os entrevistados seguem algum modelo de atuação que lhes foi inspirado por um ex-professor ou por se identificarem com as disciplinas de que mais gostavam. 
A história da profissionalização dos entrevistados está permeada de momentos de receio, insegurança e, às vezes, de repetição de modelos de educação. Em seus relatos, os sujeitos afirmaram que repetiam aquilo que seus antigos professores faziam na sala de aula e, isto, lhes proporcionava uma sensação de que ‘eram capazes’ de lecionar uma vez que, naquele momento, estavam ancorados num modelo conhecido. 	Entendo que tal situação é um dos resultados do modelo epistemológico academicista no qual a universidade, ainda, teima em permanecer e representar posto que não tem assumido, via de regra, uma atitude que respeite sua própria especificidade de ação. Respeitar sua própria especificidade de ação implica, no dizer de Chauí (2001:125), reconhecer que a universidade é uma instituição social constituída por diferenças internas que correspondem às diferenças dos seus objetos de trabalho, cada qual com uma lógica própria de docência e de pesquisa. Tal consideração deveria levar a universidade a repensar seu próprio agir pedagógico e, também, os conhecimentos produzidos pela humanidade materializados nos textos ao longo dos tempos. 
	Assim, os entrevistados - ao lembrarem de suas ações pedagógicas e em relação à leitura - se manifestam deixando emergir grande preocupação, quando afirmam, entre outras coisas que quando começaram a lecionar não tinham leitura e que fizeram com os alunos o que seus professores haviam feito com eles. Outro sujeito lembra que quando começou a dar aulas fez exatamente o que seu professor fazia, isto é, ensinava análise sintática baseada em Os Lusíadas. Outro, ainda, afirma que quando começou a lecionar no Magistério, fez o que a professora do colegial fazia e lembra que ainda guarda do caderno da professora...
O procedimento dos entrevistados em relação ao ensino que desenvolveram reflete a insegurança de sua formação inicial, especialmente pela insuficiência de leituras, provocando, assim, a reprodução dos modelos únicos com os quais tiveram contato ao longo do processo de escolarização.

A imitação como recurso seguro. Ao longo das entrevistas os sujeitos se referiram ao recurso da imitação para ministrarem suas aulas. Afirmam que tal procedimento lhes dava a impressão que não corriam o risco de errar, pois os modelos nos quais se inspiravam lhes garantia a possibilidade do exercício da profissão com um mínimo de segurança. Lembram que havia forte identificação com os modelos que assumiam, seja em relação às ações pedagógicas seja pela figura do professor que representava o profissional que ‘dominava’ o conhecimento. 
Ainda que os sujeitos apresentassem algum tipo de dificuldade de compreensão dos assuntos tratados por esses modelos, viam em tais casos o ideal de profissional e buscavam neles se referenciar ao assumirem a profissão. Entendiam, assim, que poderiam ser considerados bons docentes.
O contato com modelos únicos de formação lhes forneceu um paradigma de profissional e de educação, isto é, os sujeitos só conheciam aquela forma de exercício da profissão docente e se basearam em práticas de professores com os quais se identificavam. Este procedimento está relacionado às concepções epistemológicas presentes na universidade – com algumas exceções -, uma vez que esta tem se preocupado, em certo sentido, com o ensino que não prioriza a pesquisa ou, com o ensino com pesquisa. 
Nesse sentido, o ensino superior nos quais os sujeitos foram formados assumia a perspectiva da ‘transmissão’ de conhecimentos já acumulados e, como conseqüência, o aprendizado consistia na acumulação de informações. Dessa maneira, as dificuldades que os sujeitos afirmam terem encontrado no início do exercício profissional estão ligadas a esse modelo epistemológico-pedagógico do ensino superior, pois na medida em que o ensino superior descartava o ensino com pesquisa, valorizava e reproduzia um modelo que seus estudantes tenderiam a perpetuar, visto que era este o modelo no qual se formaram em âmbito escolar. Vale lembrar que falo de licenciandos e licenciados e que isso implica pensar, em termos de projeção, que tais licenciados passariam a atuar em sala de aula.
	Se se concebesse um universo estático, fixo, imutável então se compreenderia uma epistemologia e uma pedagogia determinista, estática e se entenderia uma grande quantidade de informações, baseada na acumulação e pensada na memorização como condição básica ao ensino e à aprendizagem.
	Considero preocupante tal situação, uma vez que sabemos ser o conhecimento provisório, inacabado – como o homem -. Daí que as posturas imutáveis em relação ao conhecimento – e ao ensino-aprendizagem – têm servido para represar tal conhecimento que poderia levar a posturas calcadas na realidade e na provisoriedade e inacabamento do homem.
	Se, pois, como afirma Giesta (2001:69), o professor não é apenas um técnico ou um improvisador, mas um profissional que pode utilizar seu conhecimento e sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos já existentes [grifo da autora], como é possível pensar um profissional que foi formado numa perspectiva da acumulação de informações se desenvolvendo e possibilitando aos seus alunos igualmente um desenvolvimento autônomo? Nessa perspectiva, lembro o relato de um dos sujeitos ao afirmar que gostava muito de um professor que trabalhava com poesia e ele, sujeito tentou fazer a mesma coisa que seu professor, mas ficou frustrado porque não conseguia, pois em sua formação o econômico e o político eram mais fortes.
	O que se pode prever, em termos de ação docente inicial, é a repetição/imitação porque se apresenta como uma opção segura, já que uma ação docente diferenciada demandaria correr riscos, além de fazer opções que poderiam ser conflitantes às desenvolvidas no âmbito das escolas nas quais os sujeitos trabalhavam.
	Em seus estudos sobre o pensamento e a linguagem, voltado para as crianças, Vigotski enfoca a imitação como recurso de aprendizagem. Para este autor (2001:331) a imitação, se concebida em sentido amplo, é a forma principal em que se realiza a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento. A aprendizagem da fala, a aprendizagem na escola se organiza amplamente com base na imitação.
	É certo que não se pode afirmar que tal processo esteja ocorrendo com essa fidelidade quando os sujeitos informam que repetiam modelos já experimentados, vivenciados enquanto alunos. Mas nota-se que o fato de os sujeitos “imitarem” fazeres pedagógicos e conteúdos, nos possibilita compreender a presença do “outro” em colaboração.
	Isso implica reconhecer que, após terem vivenciado modelos pedagógicos de ensino ao longo da formação escolar, viam a possibilidade de se apoiarem em tais modelos no início do trabalho docente. Talvez seja possível afirmar que tais sujeitos, ao repetirem os modelos de ensino que haviam experimentado como alunos, estivessem e/ou continuassem agindo em colaboração. Talvez, ainda, seja possível dizer que, nesse momento do exercício docente, a colaboração estivesse presente de forma autônoma nos procedimentos dos sujeitos, já que conforme Vigotski, a autonomia do sujeito nasce da atividade partilhada.
	Embora na concepção vigotskiana da imitação esteja presente uma possibilidade de reelaboração do pensamento, é possível, também, que tal imitação ocorra de forma mecânica, a-crítica e isso pode ter ocorrido com os sujeitos. De tal sorte que alguns apontam que desenvolveram os mesmos conteúdos utilizados pelos modelos nos quais se referenciavam.
	Assim, destacar a presença dos ‘outros’ nas ações de ensino dos sujeitos, nesse período, pode, por um lado revelar a importância e as implicações que as ações docentes tendem a gerar e, por outro, os próprios modelos epistemológicos-pedagógicos que subjazem a formação escolar dos sujeitos.

Exercício profissional: marcas epistemológicas. Para tratar das ‘marcas’ epistemológicas no início da profissionalização dos sujeitos, busco em Santos (1996) em paráfrase, a inspiração para a discussão sobre o tema. 
	Ressalta o Autor que todo o conhecimento é uma prática social de conhecimento, isto é, o conhecimento só existe na medida em que é protagonizado e mobilizado por um grupo social, atuando num campo social em que atuam outros grupos sociais também protagonistas de formas rivais de conhecimento. Assim, para o contexto de compreensão deste estudo, tal referência traz a sala de aula como um lugar privilegiado de possibilidades de conhecimento, significando que neste espaço estão presentes as formas de conhecimento herdadas do passado, as gestadas no presente e que tendem a se projetar ao futuro. Porém, vale lembrar o modelo de conhecimento que tem marcado sobremaneira a formação docente, assim como a formação acadêmica em geral.
	Conforme aponta Santos (1996:18) os sistemas educativos da modernidade ocidental foram moldados por um tipo único de conhecimento, o conhecimento científico, e por um tipo único de aplicação, a aplicação técnica. Isso implica afirmar que o conhecimento científico firmou-se numa racionalidade que se pauta pela eficácia na transformação material da realidade e que tem como razão principal ignorar os problemas sociais e políticos e/ou convertê-los em problemas técnicos buscando resoluções ‘científicas’ numa postura de ‘neutralidade’.
	A perspectiva da ‘neutralidade’ social e política têm se manifestado a partir de posturas pedagógicas conscientes ou não baseadas na aplicabilidade técnica da ciência. E tais posturas buscam ocultar e, conseqüentemente, comprometer a feição política e social do caos que este modelo educativo provoca. Isto porque um outro/novo paradigma que considere a configuração social e política tende a levar a conflitos, talvez indesejáveis, e a instaurar ou desencadear modelos que contestem os hegemônicos.	Nesse sentido, a epistemologia trazida por estes sujeitos e utilizada no início de suas atividades docentes revela uma hermenêutica que lidava com o conhecimento enquanto dominação, como aponta Santos (op. cit.), uma vez que se mantinham dicotomias como sujeito-objeto ou a concepção de natureza como entidade separada da sociedade e da cultura. Tal fundamentação epistemológica levava-os a ações também dicotomizadas, no que se refere à relação teoria-prática, na medida em que se pautava em práticas pouco reflexivas, calcadas numa postura que lhes parecia neutra e, por isso, científica.
	A ilusão da neutralidade como um dos pilares da cientificidade, da desconsideração das questões sociais e políticas, bem como o fazer pedagógico repetitivo possibilitavam aos sujeitos a impressão de que este procedimento era o ‘esperado’ e que desta forma dariam conta da docência. É como se o epistemológico e o pedagógico não se imbricassem e, por isso, fosse possível manter-se na falsa segurança das dicotomias ou, quem sabe, da superespecialização.
Não consideravam os sujeitos as possibilidades educativas emancipatórias que o espaço da sala de aula contém e, ao ignorarem os conflitos advindos do conhecimento científico e do conhecimento cotidiano reproduziam modelos hegemônicos de educação. E tais modelos buscavam privilegiar, no processo de conhecimento, os elementos cognitivos excluindo deste processo, os não-cognitivos, tais como emoção, paixão, desejo...
No cerne desta postura pode-se observar que a desconsideração de elementos não-cognitivos do processo educativo encontra-se a crença que, ao se considerar emoção, desejo, paixão, poderiam fazer crer que o conhecimento transmitido – e no qual se baseiam os sujeitos – não possui características de cientificidade e devem, portanto, ser colocados sob suspeita.

A docência como profissão. Alguns autores se têm debruçado sobre as especificidades da profissão docente numa tentativa de tentar esclarecer e, em alguns casos, demarcar limites e possibilidades desta que tem sido uma atividade que, ao longo do tempo, a sociedade lhe atribuiu características distintas, como missão, sacerdócio, formação de ‘mentes’ e transmissão de saberes prontos.
Apontar a docência como profissão implica entendê-la de maneira diferenciada, porque a natureza de sua organização se distingue das demais profissões que se podem entender enquanto ‘ofício’, no sentido do domínio de técnicas específicas à elaboração e desenvolvimento de ‘algo’. Isto é, trata-se de apreender os fundamentos de uma profissão, saber por que se realizam determinadas ações ou se adotam determinadas atitudes, e quando e por que será importante fazê-lo de outra forma (IMBERNÓN, 2002).
Em outros termos, Schön (1992, 1998) aponta que o profissionalismo na docência está relacionado à organização do trabalho dentro do sistema educativo e à dinâmica externa do mercado de trabalho. Ser profissional implica dominar uma série de capacidades e habilidades especializadas que nos fazem ser competentes em um determinado trabalho, além de nos ligar a um grupo profissional organizado e sujeito a controle.
Para Imbernón (2002:27), entretanto, o conceito de profissão não é neutro nem científico, mas é produto de um determinado conteúdo ideológico e contextual; uma ideologia que influencia a prática profissional, já que as profissões são legitimadas pelo contexto. Assim, para este Autor, ser um profissional da educação significará participar na/da emancipação das pessoas. 
No que concerne ao presente estudo, a profissão docente se caracteriza por lidar com questões não apenas da dimensão do cognitivo, mas do afetivo, inter-relacional, dialógico, contextual e, por isso mesmo, no âmbito do humano com toda a polissemia que é própria ao termo em destaque.
	Assim, me parece interessante explicitar o que assumo com Aragão (2003) enquanto competência e que está intimamente relacionada, do ponto de vista desta Autora, com a questão da autonomia. Aponta a Autora que competência não é nada mais do que uma aptidão – ou uma tendência – para dominar um conjunto de situações e de processos complexos, agindo com discernimento. No que diz respeito ao campo de ação da docência, afirma em função da idéia de aprendizagem por toda a vida que a autonomia se imbrica à competência. Em termos mais específicos, continua a Autora (2003:7)
O professor re-visto como criativo, capaz de inventar – por isso autônomo – precisa se manifestar competente para definir, elaborar, reinterpretar, a partir do que pensa, crê, valoriza, faz, busca... É nesta perspectiva que competência tem a ver com eficiência; no caso escolar da ação docente, tem a ver com a criação autônoma de resultados de ensino em aprendizagem!    [grifos da Autora]

Tal perspectiva aponta que a profissão docente traz em si uma característica para além da simples tarefa técnica, uma vez que a atividade educativa é permeada por crenças, valores, além do necessário domínio de conhecimentos específicos, o que implica pensar numa dimensão de amplitude, isto porque, conforme ainda ARAGÃO, (2003:8),
...para ser professor, não basta conhecer a matéria, ter conhecimento, mas é preciso, sobretudo, ter competências ou ser competente para, em termos autônomos, transformar, por exemplo, o ‘saber disciplinar’ em conteúdos acessíveis aos alunos, colocando-o em disponibilidade pedagógica pelo ensino para ser aprendido. Parece ser este o exemplo maior de autonomia e competência docente: o ensino gerando aprendizagem. [grifos da Autora] 
	
As profissões são legitimadas pelo contexto e ser um profissional da educação implica participar na emancipação das pessoas. Nesse sentido, a docência como profissão se reveste de particularidades que impõem uma necessária reflexão sobre o ser docente (IMBERNÓN, 2002).
	Na medida em que este profissional tem sua atividade legitimada pelo contexto e que envolve – ou seria, se destina? – à emancipação das pessoas, importa pensar: como tal profissional lida com isso? Até que ponto a profissão docente tem assumido esta característica? 
	No curso deste trabalho, pude observar, a partir da literatura e dos relatos dos sujeitos, a preocupação que tem permeado o exercício desta profissão. Além da preocupação referida, há também um grande sentimento de solidão partilhado pela maioria dos docentes entrevistados, especialmente no sentido de, em certas situações, não saberem ao certo quais caminhos seguir, quer em relação à própria profissão quer em relação às ações pedagógicas em aula.
Em muitos casos, entretanto, tal preocupação está ligada apenas às ações pedagógicas em aula, no sentido técnico do termo, uma vez que alguns profissionais entendem ser a técnica o caminho mais curto e eficaz que leva à aprendizagem. 
	A profissão docente comporta não apenas o conhecimento pedagógico específico, mas implica opções éticas, científicas e morais, pois lida com seres humanos influenciando-os e isto a distingue de outras profissões meramente técnicas. E o que isto significa? Significa pensar que a profissão docente vai além da técnica e que, se envolve pessoas, deve considerar aquilo que Imbernón (2002:31) afirma como uma das mais importantes funções docentes: a de pessoa que “propõe valores” impregnada de conteúdo moral, ético e ideológico.
	Além disso, o papel do professor que se pretende autônomo e reflexivo deve também buscar promover o pensamento e a reflexão por parte dos alunos, solicitando argumentos e evidências em apoio às idéias introduzidas e às afirmações postas, quer científicas quer intuitivas ou pragmáticas, que possam ser feitas em aulas, isto é, na interação efetiva professor-aluno (ARAGÃO, 2003:9).
	Apesar de os professores estarem sendo obrigados, em certo sentido, a assumir responsabilidades que, de alguma maneira, estão ligadas a outros atores sociais, a especificidade pedagógica, característica da profissão, lhes confere a possibilidade singular de lidar com o conhecimento que pode levar à emancipação dos sujeitos. Emancipação esta, percebida como a busca da autonomia de voz, de discentes e docentes, assim como de uma necessária liberdade ao exercício de sua prática profissional entendida enquanto um processo constante de reflexão, de estudo, de discussão, de experimentação, em suma, de interação entre seus pares, os estudantes, a sociedade e o seu tempo.
Considerando, assim, a perspectiva da emancipação dos sujeitos apontada anteriormente, como uma das características importantes da profissão docente, cabe então refletir acerca da leitura e da linguagem e as relações de poder.
	
A linguagem e as relações de poder. Ao iniciar a reflexão sobre a linguagem e as relações de poder considero importante situar de que lugar pretendo assumir tal questão. Em princípio, penso que para abordar este tema implica re-ver e rever-se enquanto locutor e interlocutor de enunciados implicados num emaranhado de situações nas quais a palavra emerge. A palavra, diz Bakhtin (1995:41), penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político etc. As palavras, prossegue este Autor, são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 
	É, pois, deste lugar, da interlocução tendo a palavra e as relações por ela estabelecidas, que busco entender e trazer ao presente estudo as vozes dos sujeitos.
	Inicialmente, considero importante situar os sujeitos numa relação social organizada, isto é, no contexto social imediato. No caso do presente trabalho, os interlocutores/sujeitos – ao tempo desta discussão – estavam iniciando suas atividades docentes, após a formação inicial acadêmica. Assim, a partir do pensamento bakhtiniano, posso dizer que os lugares e as relações sociais nas quais se inserem os sujeitos, os constituem.
	Além do mais, na perspectiva bakhtiniana, “somos constituídos pelo outro”. Isto significa dizer que meu discurso não é propriamente meu, mas vou constituindo meus dizeres à medida que vou atraindo os dizeres alheios, à medida que me aproprio da palavra do “outro”. Isso resulta em um ‘alheio’ meu e vai ficando tão meu que vai se constituindo em mim. 
	Dessa maneira, a partir do contexto social imediato destes sujeitos e da assunção com Bakhtin que a significação é mediada pela palavra, retomo o relato que informa que um dos sujeitos não tinha leitura, pois eram os alunos, segundo ele, que davam aulas em seu lugar e resolveu fazer Especialização. Outro sujeito entrou em crise com as aulas expositivas e decidiu fazer psicodrama, lembrando que fez várias “cacas” e que sentia que havia hora que caía no nada, pois tinha dificuldade de trabalhar com grupos...
	Embora os contextos apontados pelos sujeitos acima – a universidade e o ensino fundamental – se distingam quanto aos níveis de ensino, ficam evidentes em seus relatos a significação que assumem quando apontam a insatisfação com o modo de atuação pedagógica e com os possíveis resultados de tal atuação. Daí a necessidade que sentiram de buscar outros/novos conhecimentos, fora de seu contexto, para resolverem o que lhes incomodava: possivelmente certa incapacidade momentânea de lidar com as situações pedagógicas porque sentidas, igualmente frágeis, em relação aos conteúdos específicos das disciplinas que ensinavam. 
	É possível notar a partir dos relatos até que ponto os entrevistados foram se constituindo na interação com ‘os outros’. No caso do sujeito que afirma que eram os alunos que davam aula em seu lugar, fica evidente que este se apropriava da palavra alheia e ia transformando-a em palavra sua alheia, num claro processo de assimilação, além de, num certo sentido, perceber que, desta maneira, a situação conflituosa na qual se encontrava se resolvia, ainda que parcialmente. Outra possibilidade interessante é pensar que, a partir do ‘sofrimento’, o sujeito parte em busca de novos saberes, impulsionado pela dinâmica interativa da sala de aula.
	Ainda nesta dinâmica, a tentativa de encontrar meios de resolver a frustração desencadeada pelas aulas expositivas leva outro sujeito a inovações buscadas além de seu espaço de trabalho, e a tentar ajustar a palavra à dramatização, assumindo que, muitas vezes, caía no nada, ao mesmo tempo em que assume ter sido muito importante tal experiência. Reitera-se, nesse sentido, o quanto os espaços e as relações sociais nos constituem.
	A partir desta experiência, informa o sujeito, que buscou redimensionar sua prática resgatando uma idéia/ação anteriormente pensada e que entendia validada, que consistia em levar vários livros didáticos, de diferentes autores para serem lidos pelos diversos grupos. Depois, buscava fazer uma síntese e ao mesmo tempo verificava as diferenças e semelhanças entre os autores, lembrando que atuava como mediadora e que dava aula de metodologia, ao invés de Filosofia.
	Mediadora. Ao se perceber como mediadora das atividades que propunha na dinâmica da sala de aula, apesar de sentir aquilo que denominava ‘altas dificuldades’, o sujeito, aos poucos ia configurando modos próprios de dizer aquela atividade, ou seja, o sujeito ia se constituindo mediadora, especialmente na linguagem, ‘entre’ o grupo.	A atividade proposta pelo sujeito evidencia uma tentativa de valorização do diálogo entre textos, autores, o grupo e a professora uma vez que ao destacar os diferentes olhares sobre os assuntos que se propunha a desenvolver e a realizar um “fechamento” a partir das diferenças e semelhanças encontradas, o sujeito, ainda que intuitivamente, construía, no processo de produção da linguagem, a produção dos diversos sentidos.
	Assim, as ações desenvolvidas pelo sujeito no que se refere ao ‘diálogo’ entre os diversos livros, autores, se constitui numa atividade de interação verbal, pois embora impresso, o livro, como lembra Bakhtin (1995), também é objeto de discussões que se manifestam de diferentes formas, seja sendo estudado, comentado, criticado por quem o lê, seja através das reações impressas e/ou orais manifestadas pelas diversas esferas da comunicação verbal.
	Além do mais, o fato de as ações envolverem situações de leitura coletiva bem como a interação entre grupos e com a professora, os resultados de tais atividades, por envolverem a enunciação, a fala, tende a apontar para negociações de conflitos, de resistências, de relações diversas, inclusive de dominação, caracterizando, assim, momentos nos quais a palavra se evidencia como o lugar, a arena, na qual se dão os embates dialógicos e ideológicos.
	Afirmar que a palavra é o lugar no qual se dão os embates dialógicos e ideológicos, incluindo aí as relações de dominação, implica reconhecer as relações de poder que a palavra engendra. Na medida que a palavra é considerada um fenômeno ideológico por excelência, porque traz em si o modo mais sensível de relação social, assumi-la enquanto mediadora das relações de poder, me parece pertinente.
	As palavras não têm realidade fora da produção lingüística; as palavras existem nas situações nas quais são usadas, afirma Gnerre (1998:19). O que isso quer dizer? Penso que isso tem a ver com a construção do sentido que a palavra assume a partir da sua realidade contextual, ou seja, ela assume sentido (mais que significado!) ao se considerar o contexto no qual foi produzida.
	Assim, o contexto e as condições de produção da palavra, da linguagem – e da leitura – apontam, neste estudo, para a existência de um conjunto de valores e ideologias associadas às manifestações da linguagem. Nesse sentido, o poder das palavras é enorme, especialmente o poder de algumas palavras, que encerram em cada cultura, o conjunto de crenças e valores aceitos e codificados pelas classes dominantes (GNERRE, 1998). Isso significa que, a linguagem em circulação nos espaços apontados pelos sujeitos, estava vinculada a tais conjuntos de crenças e valores aceitos pela classe hegemônica, o que os levava a ora assumirem a linguagem padrão corrente, ora a se questionarem sobre seu referencial conceitual, a ponto de se sentirem insatisfeitos com suas próprias atuações e a buscarem novas formas de ação/utilização da linguagem.
	Por outro lado, a linguagem pode ser usada como uma espécie de filtro da comunicação que tem a possibilidade de, por sua vez, ser entendida somente por aqueles que partilham com ela os mesmos referenciais conceituais e, por isso mesmo, não alcançar a totalidade de ouvintes envolvidos. Trazendo o depoimento do sujeito que afirma serem as alunas que davam aula em seu lugar, é possível entender tal perspectiva de “filtro”, uma vez que o sujeito afirma que não falava o capítulo todo que tinha escolhido pra trabalhar... 
	O fato de o sujeito não conseguir “falar”, ou seja, desenvolver o conteúdo selecionado para trabalhar com as alunas, aponta para a incompreensão, de um lado da linguagem padrão legitimada pela academia e, de outro, a incompreensão dos conteúdos associados àquelas informações trazidas pelo texto. Nesse sentido, a linguagem se constitui no que Gnerre (1998:22) chamou de arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder.
	O fato de o sujeito encontrar dificuldades relativas à linguagem padrão acadêmica e aos referenciais conceituais implicam em obstáculo ao acesso ao conhecimento e à emancipação. Se, ao mesmo tempo em que a função principal das linguagens – como a acadêmico-científica – é social, porque possuem um real valor comunicativo, por outro lado acabam por excluir da interlocução as pessoas que não partilham o mesmo domínio lingüístico, como no caso do sujeito que afirma esbarrar na compreensão das mensagens e, como conseqüência, não tratava o conteúdo que deveria desenvolver nas aulas assumindo que eram as alunas que davam aula em seu lugar.
	Assim, a linguagem pode servir para discriminar e bloquear o acesso ao poder, de maneira tal que o pouco domínio da norma culta da língua, por um grande contingente de pessoas, tem contribuído para exclui-los da compreensão das mensagens, relegando-os a certa marginalização do conhecimento e da comunicação. Tal situação traz a reboque uma série de conseqüências individuais e sociais que tem comprometido o avanço da educação e da emancipação das pessoas.
	Na perspectiva das relações de poder, a linguagem, enquanto norma padrão, tem se configurado como um elemento importante de legitimação dos saberes constituídos, apesar de algumas mudanças terem ocorrido ao longo do tempo.
	Assim, pode-se inferir que a linguagem em circulação, nos ambientes informados pelos sujeitos poderia configurar-se como elemento de emancipação legítimo caso sua origem social e histórica tivesse sido objeto de explicitação, de refutação, de discussão, pois seria possível desmitificar, “verdades” arraigadas acerca da linguagem e que servem de base para múltiplos processos de discriminação e, nesta esteira, de exclusão social.
	Acerca das verdades arraigadas, vale lembrar os relatos de dois sujeitos: o primeiro afirma que quando foi lecionar Língua Portuguesa no cursinho, “socava” as estrofes de Camões nos alunos e fazia análise sintática, porque era isso que seu professor R. fazia, e era isso que ia cair no vestibular. O segundo sujeito lembra que lecionava num curso noturno e tentou fazer a experiência de as alunas lerem os textos em aula, mas elas não liam, e decidiu que em função disso estava usando os textos para dar aulas expositivas.
É possível entender pelo relato do primeiro sujeito o quanto de “verdades arraigadas”, havia na prática por ele assumida. Primeiro, porque se referenciava num modelo desenvolvido por seu professor na universidade – e o sujeito entendia como legítimo ‘fazer a mesma coisa’, já que não se sentia seguro para fazer de outra forma. Depois, porque ao ‘socar’, em suas palavras, análise sintática, a partir das estrofes de Camões, nos alunos do cursinho, entendia estar preparando os estudantes para o exame vestibular, pois afirma que era isso que seria solicitado e que quem organizava tal exame era o professor R., o mesmo que adorava análise sintática.
No segundo caso, o sujeito, apesar de haver tentado desenvolver ações pedagógicas diferenciadas, acaba mantendo o modelo hegemônico – a aula expositiva, porque pressionado pela reação das estudantes. Ao assumir o ‘expositivo’, nota-se outra “verdade arraigada”, uma vez que as estudantes ‘esperavam’ - e provocaram – tal atitude do sujeito. Por sua vez, o sujeito, apesar das tentativas de ‘fazer diferente’, acaba por se render ao modelo hegemônico, talvez por não entender que ‘valeria a pena’ continuar insistindo numa prática ressignificada.
Outra questão evidenciada liga-se às relações de poder presentes na sala de aula. Isto porque, no relato do primeiro sujeito nota-se que, mesmo o professor R. não lecionando no cursinho tampouco estes estudantes estarem fadados a serem alunos deste professor, ele exercia sua influência – e, daí, seu poder – sobre o sujeito e, conseqüentemente, sobre os futuros vestibulandos, uma vez que conforme lembra o sujeito, era o professor R. que organizava e/ou definia como seria a prova de Língua Portuguesa naquele exame vestibular.
Tal ‘onipresença’ do professor R. determinava e, por isso, exercia certo ‘poder’ sobre o que e como os estudantes do cursinho deveriam aprender, independentemente do curso pelo qual optassem. Além disso, percebe-se que tal influência estava presente no modelo vigente de universidade, bem como sobre como se entendia o ensino da Língua Portuguesa, isto é, um ensino que valorizava a gramática normativa, e os clássicos da literatura. E a figura do professor R., sempre presente, quer fisicamente quer como ‘mentor’ daquele modelo de ensino, representava o guardião da tradição cultural defendida pelo grupo ao qual pertencia o sujeito que, naquele momento, detinha o ‘saber’ e, por isso, o poder.
Ainda em correlação, as estudantes com as quais trabalhava o segundo sujeito, entendiam que a tal tradição cultural deveria ser mantida e, em função disso, numa atitude, talvez, provocativa ‘mostravam’ ao professor como elas queriam que as aulas fossem conduzidas, isto é, na perspectiva da transmissão dos saberes prontos, sem que precisassem realizar as leituras dos textos propostos. 
O procedimento das estudantes ancorava-se naquilo que entendiam enquanto um processo legitimado dado que, naquela universidade, as relações de ensino assim se processavam e que compreendiam como aula legitimada, a transmissão, via exposição, pelo professor, o que, certamente, excluía uma participação mais dinâmica das estudantes. Na verdade, a postura das alunas era a de quem espera e recebe, e, em muitas situações, sem questionar, um conhecimento, um saber, de quem – supostamente – sabe mais, que no caso era o sujeito-professor. 
Nesse sentido, a atitude das estudantes fundamentava-se numa tradição que considerava a ‘exposição’ da aula pelo professor como a mais importante – senão única – possibilidade de ensino e de aprendizagem, o que as levava a se posicionarem passivamente ante as propostas de leitura do professor. Tal posição das estudantes evidencia a maneira pela qual exerciam o ‘poder’, ou como atuavam no jogo das relações de poder, uma vez que, embora se pudesse supor que tal ‘poder’ estava centrado no professor, as estudantes, ao assumirem uma atitude de ‘espera’ deslocavam esse ‘poder’ para si próprias e obrigavam o professor a conduzir a aula conforme seus desejos que se apresentavam sob a forma da ‘não-leitura’ dos textos. 
A respeito da leitura em sala de aula afirmam alguns sujeitos que era muito pouco, apenas alguns textos ligados à área de linguagem, embora lecionasse em vários cursos de graduação. Em outro curso trabalhava com trechos de textos e nunca trabalhou um livro inteiro. Outro sujeito informa que quando lecionava no curso de Pedagogia sentia que precisava de mais leituras e até criou um grupo de estudos, mas começou a perceber que sabia muito pouco porque não tinha respostas a todas as perguntas do grupo e pensou que, se quisesse continuar na universidade precisaria fazer pós-graduação. Outro sujeito, ainda, informa que só trabalha capítulos de livros e que apresenta uma questão aos alunos na qual eles têm que comparar os autores. Mas sentiu que precisava interromper as ‘aulas’ para ensinar como se redige um texto, como se faz uma citação, nota de rodapé.
	Entre o dizer e o fazer neste período da profissionalização dos sujeitos, a leitura, assume um papel ora relevante, porque constitutiva ora como instrumental-utilitarista, como se fora um apêndice porque, em certa medida, necessária ao ensino. 
	Dessa perspectiva dão conta os relatos acima. O primeiro sujeito, ao se referir à leitura em suas aulas é categórico ao dizer: era muito pouco. Declara que considerava impossível levar em conta os textos, especialmente livros, relativos às áreas com as quais trabalhava, isto é, não via possibilidade de desenvolver atividades de leitura utilizando textos referentes às áreas em questão. Algumas vezes se apoiava em artigos, outras, em trechos de textos para as atividades de aula. Mas, afirma ser o papel da leitura nas aulas, muito pequeno. O que isto pode estar querendo dizer? Talvez aponte para a desconsideração da leitura enquanto elemento constituidor dos sujeitos. Possivelmente, a leitura para ele representasse apenas um apêndice que poderia ser utilizado para desenvolver e transmitir conteúdos aos alunos. A fragmentação do conhecimento fica evidente, dado que o sujeito não vislumbrava possibilidades de trabalhar imbricadamente a leitura e os conteúdos pertinentes às diversas áreas do saber. Tampouco percebia o quanto de conteúdo há nas formas...
	Ao afirmar que nunca chegou a solicitar a leitura de um livro ou a fazer resenha o sujeito aponta para a consideração do já citado modelo tradicional de ensino cujo pressuposto centra-se na figura do professor e em seus saberes. Além disso, o fato de não solicitar a leitura de livros ou de desenvolver atividades como fazer resenhas – que pressuporiam leituras prévias – poderia conferir ao sujeito a certeza do domínio daquela situação, ou seja, o sujeito sentia que aquele espaço não era lugar de ‘fabricação’ de saberes, mas da transmissão dos conhecimentos pelo mestre e da recepção pelos alunos.
	Em relação ao primeiro sujeito, é possível inferir que ao não trabalhar a leitura em função da diversidade de áreas com as quais trabalhava, o sujeito revela certo despreparo sobre os próprios conhecimentos específicos e, talvez, por isso adotasse uma postura deliberada de não realizar leituras com seus alunos. Assim, com tal postura revela como as relações de poder podem se manifestar a partir das relações de hierarquia na sala de aula, apontando que não há neutralidade nas opções.
	O segundo sujeito, por sua vez afirma que lia sozinho e, certamente, por não considerar que a leitura solitária era suficiente resolveu desenvolver com um grupo de estudos a leitura coletiva, ou seja, o partilhar a leitura é que parecia importante uma vez que a interação, a partir da leitura, levaria a uma ampliação do conhecimento por ele buscado. 
	A vontade de ‘saber mais’ respondia a uma necessidade imediata do sujeito, porque precisava ampliar seus conhecimentos, pois pretendia continuar na universidade. Por outro lado, ele representava uma referência aos demais membros do grupo e, de certa forma, se sentia pressionado pela ‘confiança’ que nele depositavam e à qual gostaria de corresponder. 
	Tal constatação é interessante à medida que o sujeito se descobre sabendo muito pouco, pois em muitas ocasiões, não tinha respostas às perguntas do grupo. Esta situação o incomoda e o leva a assumir que, só poderia saber mais se fosse à pós-graduação.
A pós-graduação, nesse momento, assume o lugar legítimo do conhecimento. Ao assim pensar, é possível que o sujeito considerasse pouco provável que ‘outros’ espaços – como a sala de aula ou os grupos de estudos – fossem espaços possíveis de produção de conhecimento. Essa visão encontra-se na raiz de um pensamento que distingue espaço de trabalho como um lugar de ‘não formação’ e espaço de formação, que seria o lugar no qual se desenvolvem as atividades intelectuais.
A realização das leituras ‘sozinho’ não foi suficiente para que o sujeito se sentisse aprendente** Cf. ASSMANN, H. Reencantar a Educação – Rumo à sociedade aprendente. 3ª ed. Petrópolis, RJ : Vozes, 1999., assim como os estudos realizados em grupo não foram igualmente suficientes para que se sentisse ‘capacitado’ a dar as respostas solicitadas pelo grupo. O sujeito desconsiderou a possibilidade de o próprio grupo encontrar as respostas aos questionamentos, às indagações. Coletivamente, na interação, o grupo poderia produzir o conhecimento pelo diálogo com os textos em circulação no espaço do trabalho educativo, com os pares, os estudantes.
O depoimento de um dos sujeitos anuncia uma tentativa de mudança pedagógica do trato com a leitura, pois já não mais está preocupado em seguir uma visão exclusiva de autor, em incentivar a recepção passiva dos textos lidos, mas aponta para uma mudança (inclusive social) no sentido de que a perspectiva adotada por ele busca, na leitura dos textos propostos, um instrumento de conscientização e emancipação dos leitores, na medida em que traz diferentes abordagens de um mesmo tema e as problematiza com os estudantes.
Outro destaque refere-se ao fato de ‘parar’ os conteúdos e ensinar aos estudantes formas acadêmicas de produção textual. Tal atitude evidencia uma preocupação procedente do sujeito uma vez que os textos científico-acadêmicos são parte do conhecimento de um reduzido número de pessoas, inclusive de muitos acadêmicos, que a eles têm acesso de maneira superficial.
Nesse sentido, percebe-se que a relação do sujeito com a leitura como parte fundante da atividade educativa, aponta para uma consideração diferenciada de uma pedagogia da leitura cujo objetivo principal não está voltado para a questão didática ou técnica, mas que ao levar em conta as relações de poder que subjazem a estes objetivos, compreende e assume um projeto teórico e político bastante claro: a leitura como desencadeadora de mudança social.

Considerações Finais. Assim, em vista dos aspectos expostos no presente texto na perspectiva do trabalho docente, penso que a leitura nas licenciaturas é inescapável, no sentido de que leitura e, posteriormente, escrita, são lugares de fabricação, de construção já que não buscamos leitores de letras impressas apenas, decodificadores de sinais, mas leitores que percebam que importantes são as relações que estabelecemos com os textos, isto é, aquilo que o texto provoca em nós, impulsionando-nos a pensar, a projetar um agir e a efetivar fazeres pedagógicos reflexivos e distintos.
Para finalizar e, em correlação com as idéias de Zilberman e Silva (2002), penso que a consideração de uma pedagogia da leitura de caráter transformador propõe, ensina e encaminha a descoberta da função exercida pelo texto num sistema comunicacional, social e político.
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