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	Escrever cartas é uma prática em extinção. O ato de escrever cartas pessoais/íntimas consiste em confrontar-se com códigos estabelecidos e, a partir deles, construir/inventar um lugar para si, através das palavras. Trocar cartas, corresponder-se, são formas de se expor, compartilhar experiências cotidianas e/ou profissionais e, muito especialmente “pôr ordem em suas idéias, clarificar e recordar pensamentos,sensações e sentimentos”( Viñao Frago,1999:127/8).
	A carta como uma prática de escrita, fala tanto de quem a escreve como revela sempre algo sobre quem a recebe, anunciando a intensidade do relacionamento entre os envolvidos, pois “ nunca se escreve senão para viver, a fim de se fazer presente frente a uma situação, para explicar, justificar-se, informar, dirigir-se a,apelar, queixar-se, sofrer menos, fazer-se amar, dar-se prazer”(Bolléme,G.1988:201).
	Desde a última década do século XX, vêm se intensificando os estudos sobre estas escrituras cotidianas  tidas como práticas epistolares das pessoas comuns e que são chamadas de “ escrituras ordinárias ou escritos sem qualidade” As escrituras ordinárias ou sem qualidades são aquelas realizadas pelas pessoas comuns e que se opõem as escritos prestigiados, elaborados com vontade explícita de ‘ fazer uma obra’para ser impressa. Ver: Fabre,Daniel.(org).Écritures ordinaires.Centre Georges Pompidou. Paris, 1993. p.11-30. Ver, igualmente, Hèbrard,Jean.” Por uma bibliografia material das escrituras ordinárias. A escritura pessoal e seus suportes”.In:Mignot,A.C.V.et alli.. Refúgios do Eu. Educação, História , Escrita Autobiográfica.Florianópolis,Mulheres, 2000.p.29-61., abrindo cada vez mais um rico campo para as pesquisas sobre práticas e funções culturais da escrita na sociedade letrada que se desenvolve a partir do século XIX. Sobrevivendo às chamas e ao lixo que parece ser o destino comum dessas letras,estes escritos ordinários, quase sempre condenados ao descaso e ao esquecimento, se preservados, criam chances para analisar usos e funções da cultura escrita que, como a arte  ou a literatura, também contribuem para entender melhor cada época e cada sociedade. Assim, a escrita epistolar  interessa, sobremaneira, ao historiador  por estar recheada de práticas culturais de um tempo, hábitos e valores partilhados plenos de representações de época. O que interessa ao historiador é a evolução desta prática, dos usos , maneiras e modos de escrever, dos contextos em que    se escreve, bem como os materiais, objetos ou signos utilizados para se escrever além do espaço social, significados e relações em que tais atos se produzem.
	Nesta clave, este trabalho pretende analisar um acervo de 171 cartas trocadas por duas jovens mulheres professoras nos finais da década de sessenta do século XX. Cláudia (C.) e Lúcia (L.), distantes entre si mais de quinhentos quilômetros, morando em diferentes  cidades localizadas nos estados do Paraná e de Santa Catarina, celebram sua amizade trocando cartas. No período compreendido entre 1º de agosto de 1967 a 19 de junho de 1968. C. enviou a L. as tais cartas. Escritas quase que diariamente em uma freqüência acordada pelas próprias missivistas as cartas oferecem ao historiador do presente, versões e vestígios de suas experiências individuais, profissionais e relações familiares, o que se reveste, por princípio em fontes  para a própria História da Educação já que um dos espaços sociais afetados pelo trânsito do oral ao escrito é o educativo.
	Por escrito elas compartilham segredos, aconselham-se mutuamente e fazem, até, deliciosos mexericos sobre pessoas de seu conhecimento pessoal e, assim, em múltiplas e variadas representações Neste estudo entende-se Representação na perspectiva apontada por Roger Chartier: “... esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”.In: Chartier, R.  A Historia Cultural. Entre Práticas e Representações.Lisboa.Difel/Bertrand Brasil,1990,p.17., delineiam as relações com os membros do seu grupo social; trocam experiências sobre sua profissão; questionam normas e valores do seu tempo; dividem impressões sobre leituras realizadas;escrevem sobre roupas da moda e por cristalizarem nestas representações, notícias , ensinamentos e particularidades de uma história, as cartas podem ser consideradas como portadoras de um lugar de memória. “Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações...”(In: Nora,Pierre.”Entre memória e história. A problemática dos lugares.PROJETO HISTÓRIA.PUC/SP,nº10,dez.1993.p.13..
	Abordar a escrita epistolar como uma outra fonte para a História da Educação, requer outros enfoques, releituras e re-interpretações que se inserem na ótica da cultura escrita.Por exemplo, pelas cartas pode-se inferir, além dos dados e informações sobre o momento histórico vivido, uma história dos processos de comunicação entre as pessoas comuns,os próprios modos e maneiras de escrever, a função dos tipos de letra – maiúscula, minúscula – nas notícias corriqueiras, a expressividade gráfica exercida “ como liberdade, direito e/ou transgressão”( Viñao Frago,1999:148). Pela análise dessas práticas epistolares é possível, também, perceber como a escrita torna possível novas estratégias cognitivas, modos de pensamento e expressão, um outro sentido de tempo e espaço.  
	Em todo o conjunto de cartas escritas por Cláudia para Lúcia, um assunto  comentado e alvo de  narrativas, diz respeito a seu cotidiano escolar de professora primária (ensino fundamental) e de aluna de um curso de Pedagogia. Assim, este texto destacará, também,  alguns fragmentos deste cotidiano escolar vivenciado,analisados em  uma tensão que contemple o estudo das cartas tanto como uma prática cultural (regras, rituais do ato de escrever, locais da escrita, periodicidade) como um conjunto de documentos históricos que elabora representações sobre um dado capital de vivências da época e, dessa forma, se faz portador/produtor de sentidos para a história.
	Escritas á mão, em folhas de arquivo escolar, sempre com caneta de cor azul, é comum encontrar comentários sobre tamanho e elegância da letra, uma “grafia diretamente ligada a gestos corporais”( Chartier,Roger.1998:16) Tal situação aparece expressa em trechos como:
	“ Estou escrevendo às pressas e sem muito tempo, sem muito capricho
             com a letra porque quero enviar a carta hoje”.( 31/08/1967)
	Apesar de amigas-confidentes, pode-se entrever um certo cerimonial epistolar presentes nas cartas de Cláudia para Lúcia que sinalizam para alguns rituais do ato de escrever, cujos primórdios remontam aos finais do século XVII Ver sobre este tema:Foisil, Madeleine.” A escritura de foro íntimo”.IN: História da Vida Privada,3: da Renascença ao Século das luzes/ São Paulo: companhia das Letras,1991. p.331-369.. Elas iniciavam,sempre, pela localização espaço-temporal, prosseguiam com um vocativo carinhoso, em geral no diminutivo – Querida Lucinha – e finalizavam-se com palavras saudosas que recordavam a distância e a ausência. Os locais onde as cartas estão sendo escritas aparecem sempre destacados e dizem respeito aos espaços, tanto públicos como privados, por onde a remetente circula, quais sejam : “ na escola; enquanto  os alunos fazem os exercícios; durante a aula dada pela aluna-mestra; na cama, antes de dormir; no sofá novo da sala; na mesa da sala;”..A escrita é movida por sentimentos como “ compartilhar meus segredos; dividir minhas dúvidas; ouvir sua opinião; deliciar-me com sua inteligência”.
	No que diz respeito ao momento histórico vivido as notícias são muito escassas. A situação do país, nas cartas, habitava um território do vazio, uma zona de silêncio. Um episódio em que é possível estabelecer uma conexão com o momento histórico tenso em que o país vivia trata da descrição de uma peça teatral assistida cujo comentário aponta para o que ela chama de nossa época.
	“... á noite pegamos um teatrinho.(...) Os pequenos burgueses. Espeta-
            cular mesmo! È uma peça russa , de Máximo Gorki, que se passa em
            1825, mas o tema é tão atual e tão real que impressiona.(...) Toda 
            peça é um grito de indignação e de protesto da época em que vivia,
            mas que serve para nossa época também. ( 07/03/1968)
	Sendo C. universitária, professora, moradora de um grande centro urbano do país, seu silêncio sobre o momento político crucial, pode ser interpretado em uma tensão que acena tanto para uma despolitização da vida pessoal como, ao mesmo tempo, para uma percepção de tempo como experiência interna marcada por eventos fundadores estabelecidos a partir de suas vivências pessoais e que criam possibilidades de pensar em outras significações de vida cotidiana de pessoas comuns.
	A vida de professora e alvo de comentários e o destaque diz respeito tanto ao exercício de atividade docente, como discente de um curso de Pedagogia, realizado na cidade de Curitiba (PR). Sua atuação como professora encontra-se investida de uma carga afetiva e de um valor existencial que qualificam a profissão como uma escolha acertada para sua vida. Muitas notícias ratificam isso:
	“ Eu não sou criança., sou realizada profissionalmente
             como professora”.( 22/11/1967)
            “ Adoro ser professora e ensinar crianças”.( 20/12/1967)
	A relação com os alunos e alunas é descrita, muitas vezes, permeada de carinho maternal. As crianças são chamadas de pequenos filhos, anjinhos e sempre precedidos do pronome possessivo meus.
	 “ Meus anjinhos estão em prova e hoje fazem matemática”(28/11/1967)
            “ Meus pequenos filhos fazem exercício de matemática  (07/08/1967)
             
	O fato de referir-se aos alunos como  filhos e anjinhos revela, ainda, uma certa permanência do “ magistério como uma extensão da maternidade, em que cada aluna ou aluno era representado como um filho ou filha espiritual e a docência como uma  atividade de amor e doação a qual acorreriam aqueles jovens que tivessem vocação” (Louro, Guacira L.,1997:451)Entretanto, este imaginário não era tão absoluto porque inúmeras vezes, pelas cartas, C. vai falar seus alunos e alunas de maneira irônica  ai queixar-se deles, de suas atitudes em sala de aula:
	“... depois alunos pela manhã, alunos pela tarde, sempre alunos.
           ‘Estou até aqui’ de alunos (...) Quero esquecer que sou professora
            Nos não vamos mais falar muito de aulas, não é?”.(04/12/1967)
	“ Hoje os alunos estão rebeldes.Andei dando broncas.”(12/03/1968)
	Na condição de universitária, C. vai narrando suas aulas e muito do que está aprendendo na faculdade de Pedagogia. Há registros freqüentes sobre as aulas assistidas e, muito especialmente, são descritas as dinâmicas que, segundo ela, servirão de modelo para suas próprias aulas.
	“ Todas as técnicas de orientação que aprendi o ano passado e que
             aprenderei este ano nos meus estágios, quero ver se aplico –as no
             5º ano. No primeiro dia de aula já aproveitei para aplicar um teste.
             Os resultados coloquei em fichas>”.( 18/02/1968).
	 “ Tenho aproveitado muito as aulas, são todas práticas(...)Fizemos
             dinâmica de grupo, experiências de trabalhos em equipe, discus-
             soes de temas atuais como “Delinqüência Juvenil”.( 06/11/1967)
	Nas cartas C. dá muita ênfase e defende as atividades práticas desenvolvidas pelo Professor de Psicoterapia, elogia seus procedimentos didáticos na condução das aulas e enfatiza a importância para sua aprendizagem dos trabalhos em equipe que realçam a prática. Os pressuposto teóricos dessa abordagem remetem aos princípios da Escola Nova, tais como foram explicitados por Lourenço Filho, um dos seus ideólogos: “ porque o ensino é exatamente uma prática, uma técnica, uma arte.(...) Aprende-se a fazer, fazendo. Se quisermos, pois, formar professores, teremos que pô-los em situação reais de ensino, em face de classes reais, vivendo experiências reais” ( apud Vidal,2001:118). 
	Através desses fragmentos do cotidiano escolar, pinçados nas cartas de C. é possível pensar nas artes de viver/sobreviver como professora e aluna e, considerando a particularidade de uma história, buscar as diversas significações representadas através desses dispositivos narrativos e tipográficos. Esses papéis do passado guardados em um arquivo e preservados por L. mostram um lugar possível de diálogo entre as duas amigas que estão distantes. As cartas como escrituras ordinárias mostram, igualmente, em traços firmes uma relação pessoal com o universo da escrita e, por extensão, de uma História da Educação que se centra na análise das culturas tipográficas e nas estruturas e modos de operar da mente humana. A incorporação destas questões e enfoques às pesquisas na área sinalizam para uma progressiva introdução da cultura escrita e da mentalidade letrada no mundo escolar e acadêmico. Como escreve Vinão (1999:255), “ classes, lições, exames e provas, exercícios e práticas escolares, textos e escritos ordinários devem ser vistos sob uma nova perspectiva”, pois através delas abre-se a possibilidade de “(re)conhecer outras maneiras de viver e de narrar o vivido, dando certa visibilidade a muitos protagonistas anônimos do acontecer coletivo”(Castillo2000:11). 
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ESQUEMA DO PÔSTER;

O  Pôster proposto deverá ser apresentado tendo como fundo  trechos das cartas que estão sendo analisadas, reproduzidas em tons sépia, na tentativa de evidenciar o caráter um tanto envelhecido do acervo. Optei por esta modalidade de apresentação para resguardar a identidade das missivistas. Assim, as cartas aparecem formando o cenário para o texto escrito que deverá ser apresentado da seguinte forma:
	Título do trabalho em negrito 

Identificação do autor e da Instituição a que está vinculado.
Objetivos do trabalho:

“Este trabalho pretende , a partir de um acervo composto por 171cartas pessoais escritas por duas jovens professoras naturais dos estado do Paraná e Santa Catarina entre 1967-1968, enfocar a escrita epistolar tanto como uma prática cultural como um conjunto de documentos históricos que elaboram representações sobre um dado capital de vivências de época”.

	Ressaltar a importância dessas fontes para uma História Social da Educação.


Neste item destacar as cartas como escrituras ordinárias ( citação de Fabre e/ou Hébrard, e Viñao ) , com pequenos trechos retirados do texto e das próprias cartas evidenciando  processos de comunicação entre as pessoas comuns que tornam possível novas estratégias cognitivas, modos de expressão e de pensamento.

	Um excerto de trechos das cartas que abordam o cotidiano escolar das missivistas.Ex: As cartas datadas de 06/11/1967 e 18/02/1968.


6. Ao final , um pequeno depoimento das duas protagonistas : Cláudia e Lúcia.(pseudônimos).

 


