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A dimensão das práticas de escrita de professoras ainda vem sendo pouco examinada no estudo da cultura escrita. No entanto, alguns estudos que analisaram as declarações dos docentes sobre suas práticas de leitura apresentaram uma visão do professor como um leitor distanciado das práticas de leitura de prestígio (como em BATISTA, 1998) ou profissionais (GATTI et al., 1994) indicando, também, que os professores parecem ler pouco, e com pouca familiaridade, impressos de prestígio ou voltados para o desenvolvimento de sua formação profissional (SETTON, 1994), bem como, evidenciaram a ausência de usos não-escolares da leitura, e, assim, modos de ler e de se relacionar com os textos marcadamente escolares e afastados da cultura de prestígio.
Os resultados dessas pesquisas sobre docentes e sobre suas relações com a leitura, indicam pontos que parecem particularmente importantes, em se tratando de professores que ensinam seus alunos a ler e escrever. Podemos pensar que suas próprias experiências de leitura e escrita teriam efeitos, diretos ou indiretos, mais ou menos conscientes e mais ou menos direcionados, sobre sua prática profissional. Afinal, se os professores possuem uma inserção precária na cultura escrita, é pouco provável que ofereçam oportunidades mais amplas para a própria inserção de seus alunos nessa cultura. Se as professoras possuem uma inserção tão precária na cultura escrita, se mesmo seu consumo de escrita seria limitado, o que não dizer de seus usos da escrita?
Partindo dessa reflexão, o foco do estudo aqui apresentado foi buscar respostas para compreender as práticas sociais de escrita de docentes, vivenciada em diferentes espaços, buscando compreender o que as professoras fazem com a escrita em suas vidas cotidianas.
Da tentativa de descrever e analisar esse objeto, pode-se compreender o interesse em formular questões sobre a relação do professor com a escrita. Essencialmente, buscamos responder a duas questões: o que escreve e qual o significado que a escrita toma no cotidiano do professor? como definem a sua relação com a escrita ou com o ato de escrever? Assim formuladas, as perguntas podem auxiliar na compreensão das crenças e atitudes, dos usos e finalidades atribuídos à escrita, das competências de escrita e dos modos de aquisição que orientam suas práticas de escrita.
Embora o caráter exploratório dessa investigação, neste trabalho, reunimos alguns resultados que permitem melhor dimensionar a representação social da escrita docente, evidenciando a complexidade dos processos envolvidos nas práticas de escrita de professores em sua apreensão e conhecimento. Baseado, principalmente, num ponto de vista sociológico a respeito da escrita, pretende-se que este estudo contribua para a compreensão desse tema e para o aprofundamento teórico sobre esse objeto de estudo. 

“Mas, e as professoras escrevem?”

Essa pergunta expressa, em menor ou maior grau, a representação social da escrita docente com que nos defrontamos hoje. Ao que tudo indica, a reação de surpresa e estranhamento que acompanha essa indagação encontra sua base nas representações da condição letrada dos docentes do ensino fundamental brasileiros: por suas condições de trabalho, de formação e de recrutamento, esses professores se caracterizariam por uma inserção precária no universo da cultura escrita.
Outra reflexão possível dessa reação é aquela relacionada a uma divisão do trabalho da escrita no campo educacional: professores universitários escrevem, são escritores; professores do ensino fundamental e médio são consumidores, quer dizer, leitores dos produtos elaborados pelos professores universitários. Situadas, desse modo, do lado dos consumidores da escrita, dos leitores, a afirmação têm ainda por pressuposto a crença de que “as professoras não escrevem”.
Ao lado dessa identificação entre escrever e publicar, se verifica ainda a visão de que a escrita representada através do livro publicado, situa-se dentro do universo dos escritores de obras, estes sim, escritores de fato. Essa escrita encontra-se relacionada ao universo prestigioso da escrita que se destina a “fazer uma obra, ao reconhecimento da autoria e a consagração do impresso” (FABRE, 1993:11). A escrita de professoras, ou seja, escrever tarefas, corrigir lições, fazer avaliação, registro de aula, anotações em agenda ou em diário íntimo, correspondência pessoal, está associada à “rotina das ocupações cotidianas” (FABRE, 1993:11) e se opõe ao “mundo dos escritores”, que utilizam a escrita para produzir identidades sociais e firmar uma posição num determinado campo social. Desse modo, a reação confirma a idéia de que escrever estaria associado a “escrever livros”. Estudar práticas de escrita se identificaria, por isso, a investigar a escrita de quem escreve livros, dos que são reconhecidos como “escritores”. A escrita, nesse caso, seria identificada à escrita de algo digno de ser publicado, por alguém e para um público constituído socialmente.
No entanto, o fato de se inserirem precariamente na cultura escrita não significa que não se insiram de fato; não significa que, por não se inserirem no universo prestigiado das práticas de escrita, as professoras não façam usos diversos; não significa, por fim, que, suspendendo um ponto de vista valorativo a respeito das práticas das docentes, não seja necessário – como pretende este estudo – descrever e compreender essas práticas e as representações que as professoras têm de suas competências, assim como os fatores que condicionam essa inserção mais ou menos precária.
Outra idéia compartilhada que pode contribuir para a construção dessa representação do uso precário da escrita entre as professoras é aquela que pressupõe uma hierarquia nas dificuldades da escrita em relação à leitura. As habilidades requeridas durante a leitura envolveriam competências menos complexas que as envolvidas no processo do ato de escrita. Escrever implicaria um conjunto de habilidades que exigiriam a integração de ações diversas como, o domínio do conteúdo, a coordenação do pensamento com o ato de escrever, a organização das idéias com coerência, além dos cuidados com a ortografia, a gramática e a acentuação. Esses elementos são necessários durante a elaboração de um texto, o que parece acentuar as dificuldades específicas do ato de escrita e o diferenciar das habilidades requeridas durante a leitura.
Para ampliar essas representações é preciso conhecer as possibilidades e os usos da escrita pelas docentes e compreender que a natureza das representações sobre a escrita e o ato de escrever é construída socialmente, deixam marcas e indícios que precisam ser questionados e modificados a partir das situações reais de escrita.
Outra possibilidade é a de permitir (re)significar e ampliar as representações sobre as práticas de escritas das docentes, em que se considera que as professoras não escrevem ou não são produtoras de textos - assim como a questão formulada inicialmente (“mas, e as professoras escrevem?”) -, para uma compreensão inconformada expressa na afirmação consciente de que “as professoras escrevem, mas não publicam o que escrevem”.
É em torno dessa representação social de que o professor não escreve - de sua constatação e de sua interpretação - que desenvolvemos uma investigação de natureza exploratória, com um grupo de professoras da região metropolitana do Recife. Utilizou-se a troca de correspondência, ao longo de um período de cerca de um ano, no espaço entre as cidades de Belo Horizonte/Recife e Paris/Recife. A correspondência teve por tema os usos da escrita feitos pelas docentes, sua trajetória de formação, assim como suas relações com esses usos. A opção pela correspondência foi realizada por permitir tanto a apreensão das declarações das professoras sobre suas práticas de escrita quanto uma prática efetiva de escrita epistolar, ou, em outros termos, tanto suas práticas representadas quanto suas práticas em ato. Alguns membros desse grupo foram posteriormente entrevistados com o objetivo de desenvolver hipóteses formuladas a partir da correspondência, bem como de recolher material escrito pelas docentes.

As práticas de escrita na vida cotidiana

Poucos estudos, no entanto, dirigem sua atenção para as práticas de escrita, sobretudo para a escrita na vida cotidiana do “ordinary people”, ou seja, as pessoas comuns que utilizam a escrita, mas não são “escritoras” (BARTON e HAMILTON, 1998; SHERIDAN, STREET e BLOOME, 2000). O universo das “écritures ordinaires” se opõe ao universo prestigiado da escrita literária e científica, que têm o objetivo de fazer uma obra e consagrar um autor ou uma autoridade. A escrita cotidiana associa-se à rotina das ocupações cotidianas e tem como função “laisser trace”. O termo “ordinary people” foi utilizado por Sheridan, Street e Bloome (2000), e as expressões, “écritures ordinaires” e “laisser trace” são de autoria do Daniel Fabre (1993).

É no quadro dessa reflexão que se pretende, neste trabalho, analisar as práticas de escrita das professoras da educação fundamental. Compreende-se como práticas de escrita o conjunto de usos que, em diferentes contextos sociais, quer engajando um “eu” ou lhe aparecendo como o “fruto de uma necessidade”, supõe um processo de dizer marcado pelas formas e pelas convenções que organizam os diferentes procedimentos de escrita, bem como pelas representações que aqueles que põem em funcionamento esses procedimentos possuem de seu domínio e pelas expectativas sociais em relação a esse domínio.
Na vida cotidiana são inúmeras as ocasiões de escrita. Preencher um formulário, anotar uma informação na agenda, rabiscar uma lista de coisas no papel, registrar datas e acontecimentos nas fotografias de uma viagem, escrever no correio eletrônico, entre outras, são práticas cotidianas de escrita presentes no universo das docentes.
As professoras conduzem suas ocupações em casa, no trabalho e na escola utilizando a escrita para conseguir e fazer coisas, comunicar-se com os outros, manter relacionamentos sociais, estabelecer rituais, criar significados pessoais e desenvolver, coletivamente, ações. A escrita é também um suporte para a construção do eu por meio das “escritas secretas” como o diário ou outras escritas voltadas para a confidência.
A escrita, como prática cultural, é um instrumento intelectual que permite veicular as idéias, é um suporte para a memória, favorece a elaboração de tipos específicos de reflexão e reestrutura de um modo diferenciado o pensamento. A escrita não se limita, pois, à transcrição da fala, mas é um sistema de representação de idéias que possui especificidades.
As práticas de escrita tendem a se constituir, portanto, em torno, fundamentalmente, de um interesse de registro (tomado como uma necessidade externa ou interna ao sujeito), de um conjunto de procedimentos e normas postos em funcionamento (com maior ou menor competência), assim como das representações de suas próprias competências (que aquele que escreve faz de si) e que antecipa naquele(s) para quem escreve.
Descrever e analisar práticas de escrita implica, portanto, descrever e analisar:
	não apenas os atos de escrita, mas também as representações sobre esses atos e sobre seus elementos, assim como a relação mais tensa ou mais desenvolta do indivíduo com as normas e procedimentos que organizam o sistema escriturário;

a situação de interlocução que constitui o ato de escrita: o outro para o qual se escreve, o objetivo ou função, o suporte e um conjunto de materiais;
a rede de relações, na qual os atos de escrita se inserem, entre as diferentes esferas do mundo social: da vida pública e privada, do trabalho, das sociabilidades e da vida cotidiana; 
os diferentes modos de distribuição da inserção na cultura escrita – e, particularmente, do acesso aos procedimentos e normas que a regulam – relacionados, embora nem sempre de forma linear, com a posição social dos indivíduos nas diferentes esferas do mundo social, o que vale dizer: os diferentes capitais culturais familiares ou herdados que permitem diferentes modos de inserção e de participação na cultura escrita; 
o domínio, pelos usuários, de um conjunto de habilidades e conhecimentos: de um universo cultural, das próprias situações de comunicação e uso da escrita, de suas convenções e normas, de suas relações com a fala e sua variação social e situacional.

Um estudo sobre práticas de escrita deve considerar as condições sociais em que as pessoas escrevem, o objetivo social do uso da escrita, como a escrita foi apropriada em sua história de vida e como definem a sua relação com a escrita tanto em relação aos espaços institucionalizados e oficiais como no âmbito da vida privada (SHERIDAN, STREET e BLOOME, 2000).
Assim, este estudo tem por objeto as práticas de escrita ligadas à vida privada e ao uso público de um grupo de professoras. Pretende-se, como já sublinhado, além de descrever os usos que fazem da escrita e conhecer as situações em que a escrita é solicitada (seja como competência socialmente compartilhada seja na singularidade de projetos individuais), relacionar o que fazem com os significados atribuídos à escrita e as conseqüências sociais dos usos da escrita na vida cotidiana. Para isso, privilegiarei, aqui, uma discussão sobre duas grandes esferas de uso da escrita: as escritas “para si” da vida privada e as escritas “para o outro” da vida pública.

A troca de correspondências e as professoras

As professoras tinham entre 25 e 48 anos, com experiência no magistério compreendendo de dois a 35 anos. Todas elas possuíam nível superior, sendo formadas em Pedagogia (13), Letras (2) e Biologia (1). Seis professoras fizeram curso de Especialização e uma professora realizava o curso de mestrado no período da troca de cartas.
Sobre a experiência profissional, verificamos que as professoras ensinavam tanto na rede pública quanto na rede privada, atuando em diferentes níveis de ensino (pré-escolar, séries iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e adultos e no magistério) dos municípios de Recife e Camaragibe. Apenas duas professoras não estavam assumindo funções de ensino durante a troca de cartas, e quatro professoras estavam, além das atividades de ensino, desempenhando as funções de coordenadora pedagógica e de assistente de direção.
	A utilização da correspondência como procedimento metodológico permitiu a obtenção de dados numa situação menos assimétrica e propícia à confidência, à expressão de si; favorecendo ainda desenvolver uma análise a partir de dois níveis: de um lado, da representação que a professora tem da sua prática de escrita, explicitada no momento da interação com a pesquisadora através das cartas, e, de outro, das modalidades de escrita em ato pela qual são trazidas as informações sobre essas práticas.
	No processo da troca epistolar foram se estabelecendo relações, delineando-se determinada condição de sujeito, ou de a-sujeitamento, entre a pesquisadora e os pesquisados; foi se construindo uma concepção de escrita inserida numa concepção de linguagem vista como produção, supondo interlocutores inseridos em práticas culturais, fornecendo subsídios para a reflexão dos sentidos da escrita e dos sentidos das histórias marcadas na escrita, pela escrita e através da escrita das docentes e da própria pesquisadora. 

As escritas “para si” da vida privada

No universo da cultura da escrita, o estudo das formas confessionais (diário, memorial, autobiografia) tem sido contemplado por um renovado interesse crítico, multiplicando-se estudos, análises e publicações sobre o tema. Esse interesse pelas escrituras autobiográficas está apoiado na crença na subjetividade, na privacidade, no pessoal, no cotidiano e no íntimo dos indivíduos. 
Conforme Jean Hébrard (2000), o hábito de escrever um diário se difunde a partir do século XVI. Para Lejeune apud Muzart (2000), os primeiros diários de que se tem notícia são de homens. O hábito de ter um diário está presente, por outro lado, nas práticas da memória feminina desde o século XVIII e XIX: “O diário, como a correspondência, foi durante muito tempo, um refúgio para a criatividade feminina privada de outros modos de expressão literária” (DIDIER, 1991, p.17).
Muitos estudos Ver, por exemplo, a dissertação de mestrado de Maria José Motta Viana (1995), sobre a escritura feminina autobiográfica brasileira, e a pesquisa de doutorado: “Álbum de leitura: memórias de vida, histórias de leitoras”, de Lilian Maria de Lacerda (1999), sobre as condições pelas quais um grupo de mulheres (doze memorialistas) constituiu-se leitoras, ambas realizadas no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG. Além desses estudos, as pesquisas sobre as escrituras cotidianas realizadas por Daniel Fabre (1997) e os trabalhos de Philippe Lejeune (1980, 1985, 1989 e 1998) sobre as escritas autobiográficas na França., nas últimas décadas, têm se debruçado sobre a temática das escritas privadas, colocando em evidência diferentes enfoques que analisam as narrativas praticadas na intimidade.
Segundo Jean-Pierre Albert (1993), a escrita privada, pessoal, íntima ou exercida no âmbito estreitamente familiar, seria uma situação de escrita que surge de maneira não requerida, não obrigada, não exigida por algo que venha do exterior (que seja conhecido ou institucionalizado). A escrita privada funciona em dois planos: de início como uma atividade de memória (lista de compras, anotações de coisas a fazer na agenda pessoal, receita, recado, etc.) e, ainda como uma atividade de incorporação do pensamento, que serve a um projeto de descoberta e de cultura pessoais (pensamentos, desabafos, confissões, diário, poesia, conto, etc.).
No que se refere a escrita do diário, podemos afirmar que uma das suas principais funções serve à constituição da identidade pessoal, manifestando ou confirmando a identidade a si próprio ou ao grupo a que pertence. O diário foi associado à expressão de sentimentos, conflitos, segredos, confidências e desabafos. É interessante observar que, para a maioria das professoras desse estudo, a adolescência marca o período em que se iniciam as escritas produzidas no foro íntimo e privado, enquanto que os eventos de escrita ocorridos na infância foram menos lembrados.

[...] durante minha vida escrevi coisas que depois jogava fora, sem deixar ninguém ler. Eram só meus. Como toda adolescente, também tive meu diário e nele, além de escrever algumas coisas que aconteciam na minha vida, que eu achava totalmente sem graça, escrevia também as coisas que eu queria que acontecessem: os diálogos com os paqueras, as respostas desaforadas a minha mãe, a vitória em cima da rival. Também eram escritos escondidos até que alguém arrombou meu diário e deixei de escrevê-lo (Elaine, 1a carta).

Assim, a função do diário na vida de uma adolescente significa a possibilidade de, através da escrita, confessar os segredos, expressar os desejos, as fantasias e os sonhos, “canalizar os sentimentos”, sendo assim um meio de desabafar as confidências. A escrita do diário representa o desejo de transformar a “vida monótona” em um “conto de fadas”. Corresponde a uma escrita íntima, privada, para si, que não é para ser compartilhada com outras pessoas. Essa escrita privada, íntima, era mantida guardada, despertando a curiosidade dos membros da família.
Para algumas professoras a escrita do diário corresponde a uma “escrita livre”, sem preocupações com “a forma, a estética, com a gramática ou com a pontuação”. Enquanto que para outras, mesmo as escritas exercidas no espaço privado não escapam das regulamentações e normas definidas em outras situações de escrita, que terminam marcando os modos de escrever. Por isso, revelam um posicionamento crítico diante do que escreviam e afirmaram que, “só após compreender” a relação de poder implícito no ato de escrever, os valores atribuídos à escrita foram analisados pelas docentes como inibidores no ato de escrever com fluidez e desenvoltura. Para elas, essa reflexão contribuiu para que a escrita pudesse ser exercida “com prazer” e “sem censura” e ainda atribuem suas dificuldades em escrever diário em função da auto-avaliação exigente que realizava diante do que escrevia.

Tive dificuldades de escrever diário de minha vida pôr sofrer de uma auto-correção crônica, e só após compreender o verdadeiro valor e relação de poderes implícitos na escrita é que comecei a exercer esse ato com prazer, como lazer, sem preconceitos, sem censuras (Jacqueline, 2a carta).

Provavelmente, essa professora se refere ao ato de escrita desenvolvida na esfera pública em que a escrita se apóia, com a função de garantir a regra, a norma e a forma inscritas na idéia do “escrever corretamente”. Portanto, a relação de poder da escrita é captada no ato de escrever e incorporado pelo escritor, que estende a outros eventos de escrita, mesmo aqueles desenvolvidos na esfera privada.
Ao rememorarem suas experiências com a escrita, diferentes professoras conseguiram formular, de forma explícita, reflexões de corte sociológico, considerações sobre a desigual distribuição dos bens da cultura escrita que viveram em nossa sociedade, e que marcou seus relacionamentos cotidianos “com o escrever”. Ao conhecer os condicionamentos do mundo social, por meio dessa reflexão, as professoras puderam “desnaturalizar” o modo pelo qual esse mundo se gravava em suas relações com a escrita: as dificuldades de escrever, os usos às vezes parcimoniosos da língua escrita, as tensões, as competências mais ou menos limitadas puderam, assim, deixar de ser vividas como um déficit pessoal, como um handicap individual e passaram a ser vistas como produtos de uma distribuição injusta de competências e bens culturais. Ao contrário, portanto, do que defendem os estudos e pesquisas baseados no “empowerment” da identidade docente, no reforço dessa “identidade” Cf, por exemplo, Ângela Kleiman (2001) e Ana Lúcia Guedes-Pinto (2001)., este estudo aponta que o conhecimento das determinações sociais é uma das condições de “empowerment”. É uma das condições para a crença em si para a transformação das desigualdades do mundo social Como, aliás, defende Pierre Bourdieu (ver, por exemplo, Bourdieu e Wacquant, 1992)..
Para Daniel FABRE (1993), penetrar “la maison des écritures” significa reconhecer que o espaço doméstico envolve uma diversidade de escritas, sendo, ao mesmo tempo, uma escrita múltipla e desigualmente compartilhada dentro e fora da esfera doméstica.
Outros eventos de escrita, portanto, constituem o universo familiar das docentes: poema, poesia, desabafo, mensagem, caderno de pensamento, caderno de romance, questionário íntimo, música, bilhete, anotação. A época da adolescência marca o momento em que se iniciam essas escrituras confessionais e íntimas. Apesar da natureza privada, alguns desses escritos eram destinado a socialização, através do empréstimo dos cadernos entre as colegas, para que fossem lidos e as opiniões fornecidas, socializando, assim, o que escrevia.

Minhas memórias em relação à escrita [...] eu guardo grandes lembranças e boas recordações e aprendizado enquanto pessoas [...] Quando criança/adolescente as colegas tinha cadernos de poesias e versos e trocávamos na hora do recreio. Outra prática era escrever o que eu sentia no momento, mas depois joga fora, pois eu tive uma educação repressora então não queria que ninguém soubesse dos meus sentimentos. (Socorro Damasceno, 2a carta).

O conjunto dos dados permitiu reconhecer que as escritas domésticas se estendem desde aquelas destinadas à organização das coisas, estabelecendo relações que podem se estender para fora da família, até aquelas outras escritas que se desenvolvem no interior da esfera familiar, mas de uma certa maneira contra ela, na esfera secreta em que algumas professoras se protegem, preservando a construção de uma identidade.

As escritas para o outro da vida pública

Diferentemente das escritas privadas, a escrita pública – destinada ao outro - é aquela requerida ou que emana de uma autoridade particular, reconhecida e constituída oficialmente (governo, escola, universidade, administração, instituições públicas ou privadas, etc). No entanto, o ofício de escrever cartas cumpre, ao longo da história, diferentes funções. Estende-se aos papéis pessoais, desde os mais estritamente privados, como as cartas escritas como forma de diário ou em cadernos de anotações, até os que se destinam à publicação como memória e autobiografia, ou ainda aquelas que são utilizadas, nas relações a distância, nas cartas de negócios (comerciais, bancários, judiciários, etc.).
Dentre os vários usos e finalidades da escrita suscitados pelas docentes, merece um destaque especial a prática epistolar. O uso da correspondência na família foi uma das práticas de escrita rememorada com freqüência nos depoimentos das docentes. As cartas vivenciadas na família eram iniciadas por motivações diversas: para estabelecer um canal de comunicação, encurtar as distâncias geográficas, manter uma amizade ou namoro com o paquera.

[...] eu escrevia e recebia cartas com freqüência. As cartas eram da minha família, de amigas... Foram também as cartas um canal de comunicação e de desenvolvimento da minha escrita, pois elas conseguiram, de certa forma, estabelecer uma relação prazerosa e calorosa com o ato de escrever (Socorro Barros, 1a carta).

Hoje o que eu mais sinto falta são das longas cartas que trocava com amigos (adoro fazer amigos seja pessoalmente, por carta ou por telefone) e que a falta de tempo transformou em bilhetes e depois em breves telefonemas de fim de ano e de aniversário (Elaine, 1a carta).

Talvez esta minha facilidade se dê a minha adolescência, na qual eu vivia escrevendo cartas para amigos que nunca vi pessoalmente, tanto das diversas regiões do Brasil como de países que falam português como Angola e Portugal e países que falam espanhol (3a carta, Angélica).

De acordo com Roger Chartier (1991) o uso da correspondência traduz uma realidade complexa e visa a uma eficácia social. Para esse autor, a prática epistolar atende assim a motivações diferentes (afetivas, sociais ou econômicas), tendo seu registro escrito em função da utilidade, da necessidade ou do prazer. Portanto, esse gênero se situa, no caso, numa zona ambígua entre as esferas da vida privada e da vida pública.
Como anteriormente discutido, as práticas de escrita cotidianas associam-se à existência do privado, tomando distância do espaço público, e são constituídas dos valores da intimidade. Segundo CHARTIER (1991), o atributo principal da carta reside no fato de ela ser espontaneamente pensada como o lugar do segredo e da intimidade. A carta é considerada como devendo anunciar a verdade de uma experiência, a força da troca e do envolvimento entre os correspondentes. A correspondência tem como função prática a comunicação com o outro, como aponta Amaral apud Galvão e Gotlib (2000: p.22).
No entanto, a prática da correspondência associa-se também a uma sociabilidade epistolar (a passagem pelo correio, a carta que passa de mão em mão, as cartas escritas no coletivo ou através de sugestão, a carta escrita e depois corrigida por outra pessoa, etc.). Apesar dessa sociabilidade epistolar, a correspondência privada preserva sua característica de refúgio privilegiado do sentimento, da intimidade, da verdade do eu (CHARTIER, 1991). Podemos afirmar que, na diversidade do universo das escritas cotidianas, a correspondência é um gênero privilegiado.
Escrever cartas para os familiares, o namorado e amigos representou situações em que a escrita assumiu uma finalidade e contexto de uso significativo e prazeroso, favorecendo o estabelecimento de uma relação fluída com a escrita. O que as docentes escreviam nessas cartas? Elas contavam as novidades, expressavam as idéias, as confidências e os sentimentos. Além de explicitar os motivos para utilizar a carta, o suporte utilizado (caderno, envelope, folha avulsa), as estratégias na elaboração da escrita (rascunho, organizar as idéias), o lugar de onde a carta é escrita e para onde a carta seguia, as pessoas que escreviam cartas na família, o tipo de linguagem informal utilizado nas cartas entre amigos, o uso de gírias e expressões utilizados por jovens, os erros ortográficos cometidos com freqüência também foram mencionados pelas docentes em suas memórias.

[...] nessas cartas eu envolvia muito sentimento, fazendo também um grande esforço em organizar as idéias e formular frases completas expressando o assunto que eu queria transmitir (Socorro Barros, 2a carta).

Durante a adolescência, além de escrever o que era solicitado na escola, comecei a escrever cartas [...] morava em São Paulo e mudei para o Recife [...] durante os primeiros seis meses de 1982, passamos escrevendo e recebendo cartas. Minha mãe conta, que comprou, na época, 400 envelopes, o que correspondia a quantidade de cartas que eu, minhas duas irmãs e ela enviávamos. Considero este fato um exercício importante de escrita, embora que bastante espontâneo, porque eu escrevia obedecendo ao padrão estético de cartas, mas a linguagem era bem parecida com a linguagem oral, com gírias e expressões que usávamos entre nós (Márcia, 2a carta).

Um outro aspecto que chamou a atenção foi a recorrência, nas cartas de algumas professoras, de depoimentos marcados por verdadeira “reflexão metalingüística”. Algumas fizeram julgamentos sobre épocas em que suas escritas apresentavam marcas da oralidade, associaram o desafio em melhorar o ato de escrever a promoção das atividades de leitura, teceram considerações ou revelavam dúvidas sobre especificidades de certos gêneros textuais e sobre o ato de escrever, etc.
Podemos acompanhar, ainda, em alguns depoimentos, de forma pouco aprofundada, a questão do sexo e da idade definidos para a escrita de determinados gêneros. A carta foi associada à imagem da mãe, assim também como a correção dos erros de ortografia, a compra de envelopes para carta e o incentivo ao estudo se relacionam à figura materna.
Além da prática da troca de correspondências entre os familiares, outros eventos de escrita – telegramas, bilhetes, cartões - que comungam da mesma função de estabelecer a comunicação com o outro que está distante estiveram presentes nas práticas de escrita das docentes.

Sempre gostei de me corresponder, com meus familiares que moram em São Paulo, outros na Suíça, outros na França, em Tocantins, na Paraíba, em Portugal, e na querida Belo Horizonte. Esta minha diversão foi cultivada durante meu curso primário, pois fazíamos cartas, bilhetes, telegramas, cartões com mensagens e esta atividade me marcou, pois gostava de fazê-los (Dulce, 2a carta).

A expectativa dos pais na aprendizagem da leitura e escrita das filhas, que serviriam como “escribas” na família, a preservação das missivas trocadas entre amigas, acumuladas e guardadas como uma forma de preservar as vivências e experiências passadas foram aspectos levantados pelas docentes. Interessante perceber que, em algumas famílias, a leitura e a escrita das missivas era uma tarefa destinada às mulheres. Essas missivas que ficavam sobre a responsabilidade feminina tratavam dos acontecimentos cotidianos, como a necessidade em comunicar sobre o falecimento de um parente ou as comemorações de um casamento. A correspondência também foi exercida fora do contexto familiar, em outras esferas de socialização.

[...] (os pais esperavam que) as filhas teriam que aprender a ler e a escrever, e fazer carta, porque se um dia precisasse escrever uma carta, morrer alguém da família, precisar é, comunicar um casamento, alguma coisa, então a gente tinha que aprender a escrever uma carta. Era o principal instrumento que lá, dentro de casa, tinha que aprender. É interessante, quando eu fiz esse trabalho, eu fiz uma ligação muito grande com a minha mãe. [...] A carta era muito incentivada. [...] eu era a escritora das cartas da minha casa. Todo mundo que precisava de cartas na vizinhança, quando eu vejo aquela história da estação (sobre o filme “Central do Brasil”), eu me lembro muito de mim. Os vizinhos, “ave maria”, eu vivia assim, era a minha casa e ao lado vivia um monte de prostituta, tinha pra mais de 10. Eu ia pra casa dela: “ah, minha filha, era cada coisa de arrepiar os cabelos!” Que ela mandava colocar nas cartas para os amantes delas. Mas, eu louca pra escrever (risos). E elas faziam assim: “Ó, Socorro, quando a gente ganhar perfume e batom, a gente traz pra você”. Elas me deram um estímulo grande (trecho da entrevista com Socorro Damasceno).

Além da correspondência, outros eventos de escritas praticados na socialização com pessoas da comunidade, indo além da esfera estritamente familiar, também estiveram presentes em alguns depoimentos. É o caso da relação da escrita de bilhetes e anotações para pessoas da comunidade, a lista de material para a professora e, ainda, o preço dos produtos da feira para o pai e o registro das músicas que ouvia com a mãe.

[...] com 16 anos fui traballhar com uma costureira, ela era analfabeta. Ela me pedia pra fazer anotações das medidas, me pedia pra fazer anotações de tudo, escrever os bilhetes pra quem estava devendo. Eu sou muito usada na história da escrita, por isso eu não ligo. Teve uma época, eu escrevia bilhetes pra elas, escrevia tudinho, das costureiras. [...] minha mãe comprou uma radiola grande e velha que tinha um estilo diferente e começava a colocar Luís Gonzaga e Nelson Gonçalves. Adoro os dois, faz parte da minha infância. Essas músicas gostava de ouvir e escrever as músicas; escrevia muito as músicas delas, porque desde criança eu tenho o sonho de ser escritora. Não é possível que eu morra e não vá realizar; é um sonho frustrado, mas que eu pretendo... 
Pesquisadora: Esse sonho vem dessa experiência, é?
Socorro D: De toda essa experiência. Da feira de Vitória de Santo Antão, de fazer relações para comprar o cuminho, o preço da farinha. Meu pai me usava: “Vai Socorro, faz aí!”. Eu me acordava de 4 horas da manhã, e eu adorava aquele mundo fantástico daquela feira, aquele povo gritando, aquela oralidade popular, aquilo me impressionava muito [...] (trecho da entrevista com Socorro Damasceno).

[...] me lembrava das prostitutas, que eu fazia bilhetes dela, as cartas, eu lembrava de minha mãe, que mandava fazer as cartas para as pessoas da família, lembrava do meu pai, que mandava escrever as relações de farinha, de preço, de tudo. E tudo isso, e também de Tecla Floro, às vezes, me mandava fazer relações de material, de limpeza [...] eu recordei tudo isso, reportei a todo esse meu passado (trecho da entrevista com Socorro Damasceno).

Em linhas gerais, o diário e a correspondência foram os usos de escrita mais freqüentes no cotidiano das docentes. Estudos confirmam a freqüência da prática do diário no universo feminino na cultura da escrita (BASTOS, 2000), bem como aponta a existência do gênero epistolar nas escritas domésticas (DAUPHIN et. al., 1995). Portanto, na diversidade de escritas no universo privado, as memórias das docentes enfatizaram a escrita do diário, reservada ao uso privado, e as escritas destinadas para o outro, no caso da correspondência.
Finalizando, podemos verificar que as professoras mencionaram, então, três grandes funções da escrita (BALCOU,1997): na esfera doméstica: as escritas que servem à expressão das idéias e construção da identidade, as destinadas à comunicação e as que servem à organização e memorização. As duas primeiras funções encontram sua expressão no diário e na correspondência, utilizados pela maioria das docentes. As escritas relacionadas à função de organização e memorização foram expressas na anotação do trabalho cotidiano e quando também elaborava a lista com os preços de mercadorias. Portanto, diversos materiais escritos e razões para escrever foram relatados pelo grupo de docentes em torno das memórias de escrita em diferentes espaços de socialização.
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