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	Este texto apresenta um aspecto de pesquisa realizada sobre a leitura de professoras, que teve como objetivo fundamental aprofundar a compreensão da pluralidade de fatores presentes no trabalho com a leitura na escola. Para isto, entre outras estratégias utilizadas na pesquisa, analiso a trajetória de vida e de leitura de oito professoras do Ensino Fundamental, tendo como referencial teórico principal a sociologia proposta por Pierre Bourdieu. Trago para este recorte um dos aspectos que se destacou  na análise dessas trajetórias: a ênfase atribuída por seus interlocutores a diferentes sentidos e formas de relacionar-se com a leitura, ao longo do percurso social de cada professora – desde sua existência como meninas, em casa e como alunas, na escola, até a idade adulta nesses dois espaços. Essa ênfase diferenciada em diferentes leituras será tratada como possível decorrência de orientações de letramento diversas ao longo da vida dessas professoras.
O termo letramento ainda é motivo de controvérsia quanto a sua significação. No verbete “letramento”, Soares (1998) propõe a análise do termo e apresenta littera (do latim letra)  e o sufixo “mento” denotando qualidade, condição, estado. Confirma a partir daí sua proposta para o termo, apresentando a definição de letramento como surgida do inglês literacy: a condição de ser letrado. 
	Mesmo levando em conta a possível transposição do termo inglês e seu significado dicionarizado, tal como apresenta Soares, gostaria de considerar a lógica lingüística e a produtividade do sufixo “mento”, utilizado na palavra em português, para desenvolver uma outra compreensão para este termo: a de processo. Se esse sufixo forma um substantivo a partir do verbo, e se o verbo é letrar, o que seria essa ação? A do aprendiz, que conhece pela leitura e pela escrita? A do professor, que ensina a leitura e a escrita? Ou que ensina através da leitura e da escrita, através da linguagem textualizada? Ou esse verbo aponta como sujeitos e objetos possíveis da ação de letrar esse conjunto complexo, formado por “ensinantes” e “aprendizes”, letras e textos?
Quando enfatiza o estado ou  condição de ser letrado, Soares sugere um foco sobre o resultado (mesmo que parcial) da ação de letrar. Na acepção que apresento aqui, quando falamos em letramento também podemos estar focalizando o eixo da ação, ou do processo de letrar. Se este for o foco, e se levarmos em conta a possível coexistência no tempo e no espaço de processos de letramento (familiar, escolar, do mundo da rua, da mídia, da informática), podemos considerar  o letramento como a interação dinâmica  e altamente complexa desses processos. A análise realizada aponta nesta direção, no que se  refere aos modos como as orientações de letramento familiar e escolar atuam e interagem. 
	Goulart (2000) propõe a noção de orientações de  letramento como: 
   	
...o espectro de conhecimentos desenvolvidos pelos sujeitos nos seus grupos sociais, em relação com outros grupos e com instituições sociais diversas. Este espectro está relacionado à vida cotidiana e a outras esferas da vida social, atravessadas pelas formas como a linguagem escrita as perpassa, de modo implícito ou explícito, de modo mais complexo ou menos complexo.

A autora faz uma proposta de que, para nos aproximarmos das orientações de letramento dos sujeitos, é preciso compreendê-las de forma plural, no sentido das múltiplas perspectivas humanas. Em decorrência, estarei considerando  as condições que estabelecem uma ou outra orientação de letramento a partir da casa, pensada como o espaço em que a mulher ocupa inicialmente a posição de filha e depois a de mulher e mãe, bem como a escola, pensada como o espaço em que a mulher ocupa inicialmente a posição de aluna e depois a de professora. 
	A pesquisa realizada permite perceber que essa interação entre orientações diversas revelou-se positiva na “síntese” de processos vividos por cada leitora em torno da língua escrita, em especial da leitura. A diversidade de orientações, no que se refere à leitura, mostrou-se presente não somente entre ambientes distintos, como a casa e a escola, mas também entre tempos diferentes no mesmo ambiente, como a escolarização inicial e posterior das professoras. No segundo caso, a escola enfatizou diferentes gêneros e formas de relacionar-se com a leitura por parte das alunas-professoras, produzindo efeitos que podem ser sentidos nas formas como elas se relacionam ainda hoje com a leitura, tanto em sua dimensão pessoal quanto profissional, na escola. 
Tolchinsky (s/d) propõe, em relação ao letramento produzido na escola que - considerando a necessidade de esperar da escolaridade uma abertura de possibilidades e não somente sua restrição – esse processo necessitaria passar desde o início da escolarização pelos componentes prático, do poder e estético. O primeiro estaria relacionado à adaptação à vida social e às tarefas em que a leitura ou a escrita é requisitada na vida cotidiana. Estaria representado na ênfase atribuída ao domínio perfeito do código para a realização de tarefas, inclusive escolares. O segundo, no avanço (político, intelectual, social, informacional, etc.) de indivíduos ou grupos, sendo associado na escola ao domínio do conhecimento científico. O terceiro, na valorização dos usos formais e poéticos da linguagem escrita, sendo relacionado na escola ao estabelecimento de determinada relação (de conhecimento e fruição) com a literatura.  
Em seu trabalho, a autora discute a validade da ênfase em algum desses componentes na educação escolar, especialmente em relação ao segundo componente, em torno do qual se desenvolveram idéias polêmicas - sobre o avanço cognitivo de quem se insere na cultura escrita - que vêm sendo redimensionadas nas últimas décadas, a partir de diferentes estudos (SCRIBNER & COLE, 1981). A partir dessa discussão, propõe a necessidade de uma valorização dos três componentes arrolados na escolarização, o que resultaria em pessoas com a condição de participar e usufruir da cultura escrita em diferentes dimensões.   
De interesse dessa análise, vale recuperar a percepção atual, por parte de estudiosos (SOARES, 1998, KLEIMAN, 1996, GOULART, 2000) do ensino da linguagem escrita, a respeito do letramento como um processo complexo, relacionado a esse conjunto de componentes, e situado historicamente. A partir dessa compreensão, a conseqüente complexidade do objeto de ensino que passa a existir para os professores que busquem trabalhar na perspectiva proposta por Tolchinsky. Vejo aí um problema que a pesquisa realizada por mim referenda. Não tendo vivenciado essa experiência multifacetada na escola ou no espaço familiar, como podem os professores realizar um trabalho coerente com tal proposta? Retomaremos esse problema na conclusão deste texto.



	A leitura nos ambientes familiar e escolar


As professoras que contribuíram com seus depoimentos para a pesquisa pertencem aos quadros de uma escola pública federal, possuindo algumas características em comum (como o pertencimento, em maioria, a famílias do segmento superior das classes populares e serem moradoras de bairros ou cidades da periferia do Rio de Janeiro) e também diferenças (como o ponto de chegada da escolarização de cada uma e a entrada na instituição em que trabalham em diferentes momentos da sua história). 
	A pesquisa com as professoras ocorreu em dois momentos, com dois grupos diversos. Primeiramente, com o conjunto de professoras que atuam em turmas de alfabetização à quarta série do ensino fundamental na instituição (52), realizei entrevistas breves (acerca da ocupação de seu tempo cotidiano) e preenchimento de questionários que permitiram construir o perfil social e cultural dessas professoras. Depois, com um grupo menor desse conjunto (oito professoras), realizei entrevistas mais alongadas, levantando sua trajetória pessoal e profissional, com destaque para sua formação cultural e como leitoras. A seguir, estarei resumindo alguns traços de seus perfis, utilizando especialmente informações desse segundo momento.    
	É marcante na história das entrevistadas o registro das vivências por que passaram no interior da casa, como meninas. Quando a reclusão ocorria, em maior ou menor intensidade, para algumas se criavam espaços de sociabilidade e afetividade familiar, com a aprendizagem e realização de tarefas domésticas, conversas, narração ou leitura de histórias, brincadeiras, momentos de assistir a novidade que era a televisão nos anos 50/60 ou de ouvir rádio. 
	 Três delas declaram terem sido impedidas de brincar fora de casa por diferentes motivos: Tânia,  Cláudia e Alda. Ocorre que, recluídas nesse espaço, houve diferenças importantes nas formas de inserção na linguagem e na linguagem escrita em especial.  Na casa de Tânia havia sempre adultos atuando como narradores da memória familiar portuguesa e religiosa. Não havia a prática constante e fácil da leitura e da escrita, mas o reconhecimento reiterado do valor dessas práticas e conseqüente oferecimento e incentivo da leitura de diferentes materiais, inclusive livros, comprados em banca de jornal. Um valor foi especialmente importante no letramento de Tânia: o fato de sua família ser composta de imigrantes portugueses e católicos. A importância da leitura de cartas na correspondência com os parentes de Portugal e a leitura permanente de livros relacionados à religião, como histórias de santos, povoou a infância de Tânia, primeiro como ouvidora e depois como leitora para a avó analfabeta. Essa inserção forte e precoce no mundo da leitura calçou o caminho escolar de Tânia - aluna exemplar ao longo do ensino fundamental e médio - e hoje povoa sua prática pedagógica, especialmente nas oportunidades que criou e incentivou em várias de suas turmas no estabelecimento de correspondência, através de cartas, entre os alunos e ela própria. 
Na casa de Cláudia, sua relação mais freqüente e difícil era com quatro irmãos mais velhos a regular-lhe a vida ou a excluí-la das brincadeiras. Não havia o incentivo à leitura de nenhum material além do escolar. Os pais, sempre ausentes por motivo de trabalho, preocupavam-se em oferecer brinquedos às crianças, como forma de distração e compensação pela reclusão. Os meninos ficavam satisfeitos com os brinquedos e Cláudia, quando aprendeu a ler e escrever, incluiu a leitura e a escrita nas brincadeiras sendo professora de suas bonecas, companheiras mudas no isolamento em que vivia. Ë interessante destacar que a menina cresceu dependendo essencialmente da escola para inserir-se no mundo da leitura. Como professora declara que, ainda hoje, do mesmo modo que durante sua escolarização, prefere a leitura informativa, de cunho científico. A ficção, pouco explorada na escola em que estudava, também não é priorizada no trabalho atual, com seus alunos.  Considera-se exigente e enfatiza o domínio com correção da escrita e da leitura. Além dessa ênfase em seu trabalho, gosta de trazer livros, vídeos e revistas que apresentam informações  de seu interesse, para o qual desperta a curiosidade dos alunos.
	Já para Alda, que viveu durante algum tempo de sua infância em um apartamento em que se sentia extremamente limitada, a reclusão é repudiada como uma verdadeira prisão. É interessante observar que, de acordo com o conjunto dos relatos,  ela não foi a menina mais presa à casa, mas viveu sua experiência desse modo. É possível associar seu mal-estar de reclusão à sua indisposição à leitura, que também a aprisionava, e a sua preferência (em oposição) por outras formas de conhecer, como ver, sentir, brincar e passear, na rua. Esta professora relata que passou a interessar-se pelo estudo quando,  já em séries finais do Ensino Fundamental, passou a ser requisitada pelos professores a pesquisar em livros, como também em diferentes instituições da cidade. Sua relação com a literatura é até hoje frágil. Não tendo sido uma experiência familiar, que preferia formas de entretenimento como passeios e a convivência familiar e com amigos, bem como também não foi incentivada pela escola, sua relação com a literatura até hoje é distante. A professora tem atuado preferencialmente no ensino de ciências, especialmente em atividades de aprendizagem pela experiência direta, no laboratório ou em atividades externas.
	 No caso de Silvana, a professora de geração mais antiga do grupo, há o ajustamento à representação da “boa menina” existente a sua  época: caseira e obediente. Ela declara que, apesar de ir para a rua brincar, preferia ficar em casa. Essa reclusão escolhida vai favorecer o desenvolvimento precoce da leitora, alimentada com os materiais de leitura oferecidos. Ë interessante observar o tipo de leitura que foi incentivada em casa. Ao mesmo tempo em que ajudava a mãe a organizar as contas de telefone que o pai iria entregar no dia seguinte, Silvana a ouvia contar histórias e aprendia músicas com ela. Ganhou alguns livros de contos de fadas de que se recorda até hoje por sua beleza e teve a oportunidade de ganhar periodicamente revistas de histórias em quadrinhos, enquanto era menina e mais tarde de fotonovelas, de uma vizinha amiga. Essa inserção no mundo da ficção propiciou que, ao tomar conhecimento da existência de uma biblioteca municipal volante, se tornasse leitora assídua e precoce de autores consagrados da literatura brasileira. Silvana relata que essa leitura não foi alimentada inicialmente pela escola, onde sempre foi aluna aplicada. Quando a escola mandava ler certos livros, ela já os tinha lido. Já como mãe e depois como professora, Silvana relata o gosto de contar histórias e fomentar a leitura de seus alunos, com a criação de bibliotecas na sala de aula.       
As demais professoras relatam a possibilidade de ir para a rua brincar, além da convivência familiar. Parece que essa diferença propiciou o estabelecimento de outra relação com a leitura. 
No caso de Vilma, que se recorda de ter morado inicialmente em uma rua em que as crianças podiam brincar bastante, uma experiência mais efetiva com a leitura foi ocorrer quando já estava no segundo segmento do Ensino Fundamental e mudou-se para Niterói. Duas peculiaridades devem ser destacadas. Ela foi morar em um pequeno apartamento, no centro da cidade, muito próximo à biblioteca pública, que passou a freqüentar. Nesse período, a escola começava a pedir leituras literárias obrigatórias.Esse foi o empurrão, juntamente com a proximidade do grande acervo da biblioteca, para que Vilma se transformasse em leitora voraz de literatura, até os dias de hoje. Recordando-se, a professora relata que, no pequeno apartamento, a leitura transformou-se em uma forma de delimitar um espaço subjetivo entre ela, a irmã e a mãe. Cabe registrar que Vilma é das professoras que mais estimula seus alunos a lerem. Seja pela criação de uma biblioteca de classe, pela prática de ler histórias para eles ou pela permanente seleção criteriosa de textos para o trabalho de leitura. 
Fernanda também podia brincar na rua e tinha poucos livros que não os da escola em sua casa modesta. Seu acesso a uma leitura não escolar ocorreu pelo empréstimo de livros de primos melhor estabelecidos economicamente, já no segundo segmento do Ensino Fundamental. Relata ter lido muito durante a adolescência os contos e revistas vendidos em banca, voltados ao público adolescente feminino. Declara ter sido uma boa aluna, tendo tido problemas de saúde que fragilizaram seu percurso escolar. Mesmo já no curso de História, preferia os textos fantasiosos, mais fáceis de ler. Hoje, na escola, revela-se uma professora exigente com os alunos, enfatizando a correção em sua  escrita e  leitura.    
Para Milena, que também tinha livre trânsito entre a casa e a rua, a rica condição de tornar-se leitora, propiciada por uma família de classe média já na segunda geração com nível universitário, próxima das artes e da leitura, especialmente de poesias, foi prejudicada por problemas relacionados a uma possível “disputa” estabelecida com a irmã mais velha, que se revelava um prodígio e aprendera a ler precocemente. Milena buscava diferenciar-se da irmã, tida como “a” leitora entre as filhas da casa e qualquer apelo do mundo exterior era preferível ao convite da leitura, tão marcado por essa disputa. De escolarização difícil a partir do segundo segmento do Ensino Fundamental, Milena hoje privilegia a leitura em sua sala de aula como uma das possibilidades de aproximação do belo. Tenta trazer para seus alunos diferentes expressões da arte, do teatro aos contos  que teatraliza para eles. Afirma “representar” ser uma leitora (o que não se considera) para que os alunos venham a gostar da leitura. Parece que seu investimento, mesmo com a aparente representação vem tendo bons resultados. As professoras que recebem os alunos de Milena afirmam o imenso interesse (proporcionalmente maior que de outros alunos)  que eles revelam pela leitura em seu aspecto de  fruição. 
Danusa, a última professora desse grupo, declara ter aprendido muito não só em casa, como na rua da cidade do interior em que passou a infância. O pai, de nível universitário, incentivava a filha a ler, comprando para ela a literatura que considerava adequada, de clássicos como Monteiro Lobato. Já a mãe, mais prática, chamava a menina para a realidade do mundo prático, chamando-a de sonhadora.  Na adolescência, já em Niterói,  Danusa teve problemas em sua ambientação e se recluiu em casa, lendo revistas  produzidas para o público adolescente feminino. Ao fazer o curso secundário, mais socializada com o novo ambiente,  interessou-se por história e passou a fazer, entusiasmada, leituras de caráter crítico sobre a realidade brasileira. Isso acabou por dirigi-la ao curso de Ciências Sociais, que declara ter realizado de forma um tanto superficial, já que trabalhava bastante enquanto o fazia. Ao mesmo tempo, afirma ter se voltado mais para questões ligadas à ação social que à teoria. Na escola, declara ser levada pela intuição no trabalho com leitura e escrita dos alunos, não privilegiando algum aspecto em especial. Faz uma leitura rápida, mas articulada, dos materiais diversos que lhe caem às mãos, seja literatura ou textos acadêmicos.
   Nenhuma das professoras relata o estabelecimento da leitura como experiência marcante no primeiro segmento do Ensino fundamental. Parece que para Cláudia e Fernanda, as professoras que não tiveram bens relacionados à leitura em casa (materiais de leitura além do escolar, quem estimulasse a leitura, dando-lhe valor especial e lesse com regularidade ou uma inserção prévia de familiares em uma escolarização superior), a orientação de letramento predominante nesse momento foi a escolar. Ou seja, um letramento com sentido fechado na própria escolarização. Como fora de casa não receberam outros sentidos para a leitura, mesmo durante os cursos médio e superior, onde viveram grandes dificuldades até perceber os sentidos que eram exigidos na leitura acadêmica, parecem ter mantido o mesmo padrão para com seus alunos. Ë de se perceber que estas são as professoras que parecem  mais exigentes quanto à importância absoluta da correção na escrita e na leitura em um sentido “técnico”,  escolar. A ênfase que dão à leitura parece relacionada ao primeiro componente do letramento de Tolchinsky, da leitura voltada para a vida prática e do domínio eficaz do código existente na escrita. 
Outrossim, para algumas professoras, a entrada no segundo segmento do Ensino Fundamental foi um momento de descoberta de funções da escrita. Vale destacar que nesse momento as disciplinas científicas já requerem um leitor minimamente “acadêmico” e em Língua Portuguesa, variando de escola para escola, passa a ocorrer a exigência da leitura de autores da literatura nacional. Para Alda, a escrita começou a constituir fonte de informação, por conta das  disciplinas científicas, que começaram a ganhar relevância semelhante à o mundo da experiência. Para Vilma, foi o momento de descoberta da literatura e de sua própria existência como leitora. Para Silvana e Tania, a consagração da leitora literária que já existia em cada uma delas. Para Milena, com experiências familiares aparentemente mais ricas, o momento de desajuste e de recusa à escola existente. Assim, parece que o início da exigência de um leitor com competências relacionadas aos dois outros componentes propostos por Tolchinsky obtém efeitos diferenciados junto às leitoras. De identificação, descoberta  e até de rejeição, de acordo com aspectos afetivos ou sociais da história das professoras. 
A passagem pelo Ensino Médio no curso de formação de professores (com exceção de Cláudia, que cursou o científico) parece ter ocorrido sem acrescentar muito ao percurso de leitura do conjunto das professoras. A maioria critica o curso como extremamente fraco, com pouca exigência, inclusive de leitura. Três delas relatam terem tido professores que marcaram sua trajetória de leitura nesse momento. Milena identificou-se com uma professora de literatura, começando a ler ficção com mais afinco. Além disso, essa identificação  influenciou seu ingresso no curso de Letras. Danusa, com uma professora de história, passando a interessar-se por leituras que criticavam o status quo do momento da ditadura militar, na década de setenta. Silvana veio a descobrir  a especificidade da leitura acadêmica no curso normal, que elogia (realizado ainda nos anos sessenta), valendo-se de suas qualidades de leitora literária para superar as dificuldades nesse novo gênero de leitura. Ela foi a única do grupo que não cursou o ensino superior. Assim, parece que essa passagem pelo ensino médio acrescentou somente a algumas das professoras elementos que complexificassem as características que já possuíam como leitoras. 
Acrescento que, simultaneamente ao ingresso no curso superior por quase todas elas, houve a entrada no mercado de trabalho. Da ampla maioria, como professoras. Essa simultaneidade parece ter atuado como fator constituinte de um percurso acadêmico frágil para a maioria, que estudava em condições precárias. Do mesmo modo marcou sua formação como leitoras de textos específicos desse momento. 
Parece que a falta da exigência da leitura com as características desses textos no ensino médio estabeleceu uma lacuna no percurso de leitura na faculdade, espaço em que essa exigência veio a existir em um nível mais sofisticado que no Ensino Fundamental. Por outro lado, aquelas para quem o componente literário do letramento já existia em seu letramento, viveram uma ruptura, já que seus cursos superiores não incluíam essa exigência (com exceção de Milena, que cursou Letras-Literatura). Essa ruptura, no caso de Vilma, foi compensada pela autonomia de leitura que já construíra.  Aquelas que não haviam recebido essa ênfase nem em família e nem na escolaridade anterior ficaram sem desenvolver esse componente do letramento. 
Para a maioria das professoras, o fim do período universitário correspondeu à mudança de estado social Utilizo a nomenclatura de estado social para a mudança de situação que se estabelece nos dias de hoje, que nem sempre corresponde a uma mudança de estado civil.  No grupo analisado, há professoras que se casaram e se separaram, outras que não se casaram e tiveram filhos e outras que não se casaram e passaram à situação de chefes de família. . Tornaram-se esposas e/ou mães, constituíram suas próprias casas, ampliando a superfície social em que já ocupavam outras posições. Bourdieu (1996) denomina de superfície social 
O conjunto de posições simultaneamente ocupadas num dado momento por uma individualidade biológica socialmente instituída e que age como suporte de um conjunto de atributos e atribuições que lhe permitem intervir como agente eficiente em diferentes  campos. 

Ainda desenvolvendo a idéia de letramento como processo, vejamos como se desenha a superfície social desse momento na vida das professoras e sua atuação sobre seu percurso de leitura. A maioria das que participaram da primeira parte da pesquisa ofereceu informações que sugerem uma trajetória em que a contemporização entre as vidas acadêmica, profissional e doméstica (nas quais se inscrevem diferentes demandas) é uma necessidade estabelecida na coincidência desses momentos, e que seu papel como mulher deve ser o de atender o melhor  possível a essas demandasRosenberg (1982), em linha paralela de raciocínio, descreveu um dia na vida de uma professora com uma simultaneidade de outra ordem. A tendência, ou necessidade, de acumular carga horária em diferentes escolas. A autora registra a impossibilidade de qualquer participação dessa professora na vida cultural, ou até mesmo de leitura, nos finais de semana, por conta do cansaço alegado, após tantas jornadas de trabalho (domésticas e profissionais).  , ou seja serem agentes eficientes nesses diferentes campos.  Parece-me que essa tendência ocorre no interior de um processo de transição na sociedade brasileira em que a mulher ainda busca corresponder a uma imagem doméstica de boa mulher e mãe e já assumiu uma imagem profissional para a qual ainda não existe um padrão de investimento pessoal.   
A “absorção” da energia e do tempo dessas professoras, especialmente no período em que têm filhos pequenos, parece ser  uma constante que interfere poderosamente na confirmação de disposições “domésticas” que elas carregam, e que definem um perfil de leitora (ou mais especialmente de não leitora) para este momento de suas vidas. A dedicação prioritária à esfera doméstica é compreendida como  natural, diferentemente da dedicação às esferas profissional ou acadêmica, que são atendidas à medida em que afetem o menos possível a esfera familiar Essa consideração não caminha no sentido da desqualificação do trabalho docente feminino e sim no do reconhecimento das implicações dessa especificidade.. A hipótese que sustento é que o funcionamento de uma dimensão ética de princípios na qual a professora estaria envolvida desde sua infância justificaria a prioridade a essa esfera, ao ser socializada como mulher e futura esposa e mãe.
A leitura parece permanecer nesse lugar de menor prioridade, especialmente nos momentos de maior exigência da vida familiar. A fala tão comum da “falta de tempo” para a leitura por professoras, entretanto, ganha novos contornos ao pensarmos na simultaneidade de ações que prevalece na vida da mulher professora, em especial nesse longo período de suas vidas. 
Após esse distanciamento compulsório da leitura, fosse como fosse a orientação predominante (prática, acadêmica ou literária) das professoras como leitoras, parece que para uma boa parte das professoras a recuperação de um espaço individual para entre outras coisas ler é uma conquista difícil.    

	Uma análise possível 


Ë possível concluir preliminarmente que a escolarização foi responsável predominantemente pelo desenvolvimento do primeiro componente do letramento do conjunto de professoras. Pelo desenvolvimento do segundo, no âmbito restrito do atendimento às demandas acadêmicas, especialmente de cursos da área de ciências humanas (com destaque, na escola como um todo, para Pedagogia). Essa restrição parece dificultar a muitas professoras a compreensão de textos predominantemente teóricos, com estruturação ou léxico diferenciados (cf. BATISTA, 1998). 
Parece ter sido mais precária a ênfase escolar no terceiro componente, que obteve influência maior da socialização familiar, quando houve. Em apenas um caso, o de Vilma, a inserção no mundo da literatura pode ser vista em conseqüência da exigência escolar. Mas sua permanência como leitora nesse universo se deveu a um fator aleatório, como a vizinhança à biblioteca pública. Para as demais, a leitura literária esteve cercada pelo caráter de cobrança (obrigatória, com fichas e provas), o que parece ter dificultado o desenvolvimento de um senso estético  e da possibilidade de uma relação de fruição com o texto literário(ZILBERMAN, 1999). 
Assim, sem um lastro familiar de inserção na leitura literária, como expressa o caso de Milena, ou algum evento (infelizmente particular) de proximidade de bibliotecas públicas, como é o caso de Vilma e Silvana, ou ainda o super-investimento familiar em construir uma história para os filhos de sucesso escolar e de inserção cultural, como é o caso de Tânia, o desenvolvimento das professoras como leitoras literárias parece ter se constituído de maneira frágil. As outras professoras relatam uma distância que  evidencia a ausência da instituição de um valor pessoal a essas leituras: falta de tempo (cuja existência não podemos contestar), preferência por leituras facilitadas, preferência por leituras informativas  (de revistas de grande circulação).  
Cabe aqui perguntar: como conseguiriam, ou conseguem, desenvolver os três componentes do letramento no trabalho com seus alunos, professoras com este perfil de leitoras socialmente construído? Conforme apontei, ao resumir a trajetória de cada uma como leitora e como professora de leitura,  parece haver certa identidade entre o perfil de cada leitora e a ênfase que atribui à leitura e escrita, pensada aqui em relação aos componentes de Tolchinsky. Aquelas que se desenvolveram preponderantemente em relação ao componente prático (na família e na escola),  revelam  atribuir mais importância a este componente em seu trabalho. Aquelas que despertaram (por diferentes motivos) para o conhecimento científico, investem em também desenvolvê-lo junto a seus alunos. E aquelas que tiveram o lastro literário que sintetizei no parágrafo acima, buscam desenvolver especialmente esse componente  no trabalho com seus alunos.  
Assim, excetuando o componente prático, para Alda e para Cláudia, o componente que mais as atraiu, e ao qual se dedicaram, foi o do aumento de conhecimento sobre determinados campos, que chamo aqui de acadêmico. Para outras, como Milena,  Silvana e Vilma, o componente estético. Para Fernanda, esse componente permaneceu em um nível escolar e associou-se a sua preferência por  textos que ela desqualifica, mas considera interessantes e informativos. Finalmente, para outras, houve o desenvolvimento tanto acadêmico quanto literário que se ateve aos limites escolares. Leram a literatura que a escola ordenou e fizeram as leituras acadêmicas requisitadas, dentro de um padrão escolar de atendimento às expectativas escolares. 



	À guisa de conclusão


Na trajetória de vida das professoras é clara uma linha de descontinuidade (em relação aos componentes destacados) em sua história de leitura, e este parece ser um fator para a conformação de leitoras incertas, parcialmente interditadas e tendentes à reprodução das práticas escolares existentes em torno da leitura(cf. BATISTA,1998 e PERCIVAL, 1998). Além dos momentos de pique ou de ausência de leitura, respectivamente relatados na adolescência e na maternidade pela maioria, a própria escolarização tende a não apresentar a obrigatoriedade da leitura continuada. Além disso, não parece haver unidade no investimento diversificado nos componentes do letramento, conforme também pudemos constatar, o que produz leitoras que só lêem bem um tipo de texto ou leitoras que lêem de modo superficial e esparso diferentes tipos de textos. 
Essas rupturas, entretanto,  não afetam somente as professoras e sim os alunos em geral do Ensino Fundamental, Médio e Superior. Nosso país não possui uma tradição em torno da leitura. Ela não foi objeto de desejo e não se constituiu um valor para grande parte de sua população, atropelada por outros valores menos substantivos, parafraseando Mello&Novais (1998), em sua análise sobre a historia recente de nosso país. 
Efetivamente, já chegou à escola a demanda de um trabalho com gêneros diversificados, que passam dos textos práticos até os literários em uma dimensão menos pragmática que a existente até então. Mas essa demanda é atendida de forma diferenciada por cada professor, de acordo com seu próprio processo de letramento. Estaria esse atendimento diferenciado sendo levado em conta pelos proponentes das políticas de leitura na escola?     
No documento oficial (MEC, 2000) que examinei, que comenta a educação necessária ao aluno do Ensino Fundamental e Médio, afirma-se que “...é importante que aprendam a ler criticamente diferentes tipos de texto, utilizar diferentes recursos tecnológicos, expressar-se e comunicar-se em várias linguagens, opinar, enfrentar desafios, criar...”. Se esta aprendizagem estiver prevista para além do componente prático do letramento, é preciso que se considerem os problemas existentes para que ela aconteça. Entre eles, a formação do leitor que é o professor em um país sem tradição ou valor estabelecido para a leitura. Apesar de afirmar no documento citado o  princípio da simetria invertida, ou seja, que a formação dos professores seja pautada em situações equivalentes de ensino e aprendizagem às que se pretende oferecer aos alunos, o MEC não registra a necessidade de que a formação de professores ofereça a continuação de sua formação como leitores. Ao contrário,  apresenta nessa proposta um conjunto extenso de competências necessárias ao professor que pressupõem a competência de leitura citada acima. Estaria a situação da leitura em nosso país já tão resolvida para que os documentos oficiais a ignorassem? As evidências caminham no sentido contrário. O aluno da formação de professores, como o aluno de nossa escola em geral, ainda padece das conseqüências de uma leitura escolar sem compreensão, conforme atesta Melo (2000). 
   Na escola e vida acadêmica, as professoras aprenderam o jeito de ser alunas, confirmando ou reformulando sus disposições familiares, via de regra sendo boas alunas. Para algumas, a escolarização abriu as portas e janelas do mundo da leitura, e através dele, a outros universos. Para outras, restringiu essas possibilidades. Para bem poucas, cimentou um caminho continuado e amadurecido de relação com essa forma específica de linguagem, a linguagem escrita. 
Em síntese, de acordo com a análise que foi possível realizar da história de vida e de leitura das professoras entrevistadas, e considerando que suas vidas são perfis de leitoras possíveis entre as vidas de professoras de nossa sociedade (sociedade atual,  urbana, de uma cidade brasileira específica), é  possível afirmar que existe uma relação  complexa entre as experiências que a menina, a moça e a mulher vão tendo em sua vida familiar, escolar e social mais ampla (além desses dois espaços) e sua constituição como leitoras e como professoras de leituras. 
Uma rede de interdependências é tecida ao longo de cada vida, desenhando um percurso singular, mesmo quando são fatores semelhantes a atuar sobre a formação da professora (ELIAS, 1994). Nessa rede, de acordo com a combinação realizada entre os fatores e com a participação da subjetividade de cada uma, há como resultado a reprodução ou a transformação das práticas de leitura no trabalho de cada uma. Considero que essa característica necessita ser levada em conta pelos organizados da política de leitura no que e refere à escola. 
	Ademais, de acordo com a utilização realizada nesta análise de significações possíveis para as  noções de   letramento e de orientações de letramento, considero que é produtivo pensar não só no estado, mas também no processo, na ação de letrar, letrar-se, no espaço entre a casa e a escola, em diferentes esferas da vida cotidiana atravessadas pela linguagem escrita ou que a atravessam.  
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