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caso

dos diretores de escola frente a evasão escolar.

Este texto foi elaborado a partir de um segmento das entrevistas realizadas em.1986, para a
ção de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em

dissertaSociologia

Rural, da UFRGS. Nesta exposição foram confrontadas
informações quantitativas(dados)

as

sobre a evasão dos alu-

nos de 19 grau das escolas pUblicas estatuais com o pos!
cionamento dos diretores destas escolas frente ao

fra-

casso escolar.
escola
~.4~-~5~=a~~~Pro~urou-se observar como o diLcBea'de
estadual, entendido aqui como o responsável último
pela
condução administrativo/pedagógica

da escola, vivencia a

exclusão da élientela de baixa renda que freqüenta

a es-

cola pública. O seu papel é fundamental pois é quem

ori-

enta, ao nível da escola, a política educacional.
Desde
1986 paSSClI..I
a ser o .representante 'eleito pela comunidadees
colar, estabelecendo-se com isso, uma certa

identidade

com a luta dos trabalhadores pela escola pública.
A partir dos diversos índices de evasão

regis- _

trados pelas escolas, procurou-se verificar corno os dire
tores avaliavam a evasão de sua escola frente às demais,
que conseqüências isso trazia para a escola enquanto ese

paço político-pedagógico~omo

lidavam com esta

exclusão

(alternativas). Foram realizadas entrevistas com os dire
tores cujas escolas localizavam-se no município de Porto
Alegre - centro, bairro e periferia - e apresentavam taxas diferenciadas de evasão, num total de 34 entrevistas.
Num primeiro momento, as respostas puderam

ser

agrupadas em dois blocos, de acordo com as opiniões des-

!
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tes diretores:
1 - que a evasão não traz problemas

(61,7\)

para a escola

2 - que a evasao traz sérios problemas para a escola

(3S,3\)

As escolas cujas respostas foram agrupadas no primeiro blo
co, .eram de virias tipologias(l) , estavam localizadas
rentes zonas do município e apresentavam
são por escolà também diferenciadas

em dife-

taxas médias de

eva-

- de zero a 23,7\. No

en-

tan to, as médias de evasão por es cola podem pr omov er urna distorção da realidade quando consideradas

as séries de maior in-

cidência, pois se para umas o problema se acentua na lê
(30%) em outras fica quase que equitativamente

série

distribuído

en-

tre as que compõe a faixa da Sê a Sê - caso do noturno.
A auto-avaliação

das taxas de evasão pelos diretores

des-

_tas escolas, na maioria dos casos, foi copRideJ;8àa como- "norli

mal"

f

ou dentro dos limites, e, em alguns casos

f

atê, como "bai

xa". Estas impressões contradiziam os dados e houve

demonstra

çoes de sur pr'esa quando foram informados dos dados reais, fornecidos pela própria escola em anos anteriores.
Estas impressões recaiam naquelas séries ou turnos onde era
evidente a evasão com percentuais
correspondia

elevados, e a avaliação

nao

a parâmetros objetivos como, por exemplo~ aqueles

do MEC que prevêem, o 19 grau como um todo. Elas eram a
pressão subjetiva de um conjunto de condições vivenciadas
cotidiano da e~cola e tidas como "normais" ou "padrão",

exno
cada

qual a seu modo. Era difícil expressar a evasão ocorrida na to
.
a
a
a
a ..
a
(1- a 4-, 5- ou 6- serie;
5a 8a série), 19 grau completo diurno, e 19 grau completo,
com séries finais também no noturno.

(1) Escola de 19 grau 1ncompleto

I
I
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talidade

da escola. O ponto comum entre as opiniões

retores
evasão

destes di-

,

foi a generalização

de aspectos particulares.

i. e, da

localizada.

Estas escolas por outro lado trazem, associadamente,
das taxas de reprovação.

Estes dois fatores em conjunto

- alta

evasão e alta reprovação

- constituem-se,

padrão

de normalidade
desconhecia

a possibilidade

certos estereótipos

uma percepção

sem eva-

da escola públi

internam~nte

de produtividade

a escola pública da particular:
segunda,

diretores

de haver escolas públicas

ca como instittiição indiferenciada
plicavam

há muito, no

destas escolas. A maior parte destes

são. Ao mesmo tempo manifestavam

.-.

elev!

e inclusive

que

a-

diferenciam

a primeira com alta evasão e a

sem evasao.

Para estes diretores,

a evasao é tratada como um

--;;Ii",IIi=z,;;=~1Jll.Çean.ut~o
_de rotina burocrática
.:

----<i

procedi-

condução
e, inclds):,e, iIle'llIora-----a

da escola pois:
a) diminuem

os problemas

de disciplina.

facilita porque o excedente deixa de
ser
excedente e a escola volta à normalidade". (2)

ti •••

b) melhoram

as condições

tando o bom desempenho

de funcionamento

da escola faci1i

pedagógico.

"~ o velho problema. Para os professores quanto
menos alunos melhor. Mas, também, é melhor tra
balhar com menos alunos. Deve-se limitar o n~
mero de alunos para fazer um trabalho melhor".
(3)

Ao mesmo tempo a evasao recebe também tratamento de encargo contábil pelos custos que traz ao sistema de ensino.

(2) Expressão utilizada por diretor da escola nV 31
(3) idem, escola n9 33
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•••.. a receita se perde, pois os custos são fi
xos, previstos considerando a totalidade de ã
lunos. Os custos são do sistema educacional
da comunidade ..A escola - Direção não se preo
cupa pelos custos perdidos pois o CPM e o Es=
tado pagam". (4)

e

Em todas as respostas aparece expLí c tamente o encargo ad
í

ministrativo

da evasao interferindo na organização chamada ES

COLA, sem que isto, no entanto, fuja do controle da Direção.
"A evasão preocupa mas não afeta a estrutura
pois a escola perdeu o aluno, mas ela, em si,
permanece. Não afeta a organização". (5)
As escolas cujas respostas foram agrupadas no segundo blo
. L.O,

isto é, aquelas cujos diretores disseram que a evasão t ra-

zia sérios problemas para a escola, estavam localizadas principalmente em bairros de classe média e média alta e apenas 2
delas. dentre 13. em per4.feria. Eram todas escolas de 19 grau
kt

.

completo e com séries finais tàmbém no noturno.

Apresentavam

iaxas médias de evasã6 no 19 grau entre 1.7% e 20%. Como

no

caso do bloco de escolas anteriormente tratado. estes percentuais também não refletem a situação da escola mas de

apenas

parte dela. Nesse caso, em especial, as séries finais do

no-

turno. Nestas mesmas escolas, a produtividade do curso diurno
é bastante e~evada. com uma taxa mínima de evasão e. em
guns casos. até inexistente, contrastando muito com o
rend i ien t.odo noturno que oscila entre 14.8% e 48.3\ de

albaixo
eva-

sao e em situações extremas, até 70%.
Dentre os sérios problemas para a escola. citados por este grupo. estão:

(4) Expressão utilizada por diretor da escola n9 31
(5) Expressão utilizada pela diretora da Escola n9 8

-
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- desperdício de vagas que ocorre ao longo do ano;
- necessidade de rever os horários dos professores;

-

- ociosidade dos professores que, por terem um numero
reduzido de :alunos, aglutinam as turmas e ficam com
·períodos livres;
- turmas superlotadas no início do ano criam

proble-

mas de disciplina dificultando o trabalho;
~ sensação de frustração profissional pois os

alunos

bustam mais o apoio afetivo do que o formativo~
- comprometimento planejamento do noturno pois

cada

vez mais se baixa o nível de exigência e o aluno não
sai preparado nem para o mercado de trabalho.
Constata-se uma me~~e
nistrativa

preocu~~ções pedagógicas e

aparece com maior ênfase, como nos quatro

ros problemas

citados, o ~ue coincide com o bloco de

admi

primeiescolas

que disse que a evasao não traz problemas.
A auto-avaliação

das taxas de evasão destas escolas

por

parte dos diretores prende-se ao curso noturno desprezando

o

diurno por neste ser inexpressiva e episódica. A possibilidade
de comparar diurno-noturno quanto ao rendimento também

fugia

ao parametro comparativo fixado pelo MEC. Este desconhecimento
pode ser facilmente explicado pois "não se toca neste

assunto

nas reuniões de diretores" (6), o que pode indicar a ausência de
interesse pelo problema, ou seja, não é prioridade nem assunto
secundário. Como disse uma diretora, "faz parte da rotina"(7).·"
(6) ~ ~ressao utilizada pela diretora da Escola n9 3
(7)

)

em , n9

9

I
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Pode-se inferir que a evasao como um dos indicadores

tra-

-

dicionais do fracasso escolar, e para o qual existem

parame-

tros fixados pelo MEC como objetivos a serem alcançados, não é
'do conhecimento

dos diretores independente de seus

posiciona-

mentos pois estes não atribuíram justificativas diferenciadasa evas~o traz conseqU~ncias

e a evasão não traz conseqU~ncias.

Ficou claro, no entanto, o papel disciplinador de urna organizaçao que trata do ensino e que liga com custos, administração

-

de pessoal, possui regras, normas, etc, onde a evasao e apenas
um dos encargos normais desta organização. Se, por um lado, há
urna divergência

inicial entre oS diretores quanto às conseqUê~

cias criadas pela evasão, para as escolas, por outro, a evasão
não chega a ser questionada sendo somente percebiaa por

força

de cumprimento

esta-

tísticos.

de "mera rotina burocrática"(8)

com fins

ªº .

Em t.orno de 53% dos diretores, apesar das constatações dos
problemas, não apontaram soluções alternativas nem adotaram me
didas corretivas e, 32~ adotaram algumas propostas

independe~

temente das t.axas apresentadas pela escola. Algumas das alternativas citadas foram:
l~ - aconselhamento

individual com alunos potencialmente mo

tivados à evasão;
2ê - maior distribuição de merendas;
3~ - confraternização,

pagos inter-séries, festas (querme~

ses. atividades ext.ras. etc .••), distribuiç~o de mat.e
rial esportivo;

(8) Expressão utilizada pela diretora àa Escola n9 8

1

-
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4~ - medidas pedagógicos de varios tipos.
Há uma preocupaçao em reter os alunos na escola e as "solu
ções" adotadas pelas escolas foram os ma s variados. As

medi-

í

das mais adotadas, - alem do aconselhamento

individual

- dizem

respeito i. alimentaçio e lazer na escola. As alternativas'
dagógicas

incluem ameaça de reprovaçio, concessio de

para alunos-trabalhadores,
a discussio

pe-

presença

troca de horário'da professora,

até-

sobre o currículo e reuniio de escolas próximas p~

Ias quais os alunos evadidos circulam, para a elaboraçio de um
currículo comum.
Estas alternativas foram adotaqas por escolas nas quais
evasio cria problemas, o que se dá principalmente

no

a

noturno.

Sio, no entanto, ineficases pois só trabalham com aqueles alunos cujos cittQS ·.c.h~gam ao__
conhec ímen t o da direçio, nio se

es-

tendendo ao problema em si.
Em alguns casos isolados e raros ~ possível manter o aluno
até o final do ano desde que sejam efetivadas outras
complementares

medidas

que envolvam ajuda financeira para o transporte,

roupas, etc. São medidas paliativas, compensatórias

que

"têm

uma saída pedagógica. corno acreditam estes diretores. que mantem esta relação de cumplicidade com o aluno, para juntos

en-

frentar o fracasso. Isso demonstra que, se por um lado. o

en-

frentamento da evasio desta forma tem alcance l,imitado, por ou
tre, se justifica pois reforça a crença no empenho pessoal

do

aluno em vencer as dificuldades e no poder da escola.
Aproximadamente

35\ dó~ diretores entrevistados, foram re-

conduzidos ao cargo pelo voto direto. Dest~s, 58\ se

obstive-

ram de elaborar qualquer proposta alternativa e os demais.

a-

- 8 -

queles que adoraram medi?as efetivas, não foram' além da
distribuição

maior

de merenda escolar.
"Tem-se tentado desde 1985 oferecer merenda pa
ra o aluno do noturno, para reti-lo, em 2 diai
da semana (não é função da escola) ••• E
nos
dias de merenda os alunos estão todos aí"..(9)

de um certo relaxamento 'quanto

ã freqUência nas aulas,

"Para aqueles alunos que trabalham se
. que saiam um período mais cedo". (10)

permite

e seleção clientela,
"A evasão sempre vai existir. não sei se tem so
lução. Acho que não estamos tentando melhorar
a clientela do noturno, os ba~unceiros.
que cus tam dinhe iro para o Es tado. Nem se i
para que veem. Estamos selecionando agora: repetentes pela 3ª vez não entram". (11)
."Com a fal ta de professores e a necess idade de
aglutinar turmas (60% alunos numa sala) cai a
disciplina e como não tem quem atenda. deixa o
aluno em pé. de castigo. Eles brigam e eu man~o-embora e deve voltar com o pai. Como o pai
não vem, o aluno também não volta. Sei que eu
evado os alunos porque já conheço eles e como
não tenho condições de atendi-Io mando-o embora" . (12)

~.

A justificativa

de que o fracasso escolar tem raÍzes

ciais é aceita incontestavelmente

so-

e. porisso, exime a escolaco

mo agente de exclusão.
tiAescola não pode fazer nada porque a evasao é
um problema da família". (13)

"Há mães que se revoltam. que culpam os professores pela evasão. e nio sabem que os
filhos
são fracos. com problemas. São pessoas sem cul
tura e que não entendem. A maioria dos pais são
analfabetos, sem diálogo com os ·filhos•.;"(14)

Expressão
(IO)idem. n9
( 11) i d em. n 9
(12)idem, n9
(9)

utilizada por Diretor da escola n9 24
31

3

31
( 13 ) i d em. n 9 23
(14)i d em. n 9 29

- 9 •.

"Os pais nao comparecem quando são chamados." .•
(15)

Mas eram estes mesmos diretores os que detinham um

maior

,conhecimento da estrutura e da dinâmica da escola.
E este conhecimento

estava associado a uma descrença tanto

no sistema de ensino q~anto nas potencialidades

dos alunos. p~

ra eles o problema ultrapassa a escola pois.,.é "responsabilida
de da família",

"é um problema da

sociedade cornoum todo e

a

escola é um instrumento desta soc i edade c vf Lô) e,"é da compe t ên
C1a da SE e do governo ~ sua solução."(17)
A descrença,
possibilidade

nestes casos, justifica a imobilidade

e

a

de transformação, desta realidade urna vez que es

tas soluções residem no "outro" que é a família, "o

governo"

ou "a sociedade".
,kg

z
Embora
tenham manifestado

inicialmente posições

.~ •• ~~~~
diverg@141!i

tes, quanto ao enfrentamento da evasão todos os diretores
.

en-

-

trevistados expressaram a convicção de que a evasão é muito mais
um problema social e "do governo" e a escola é impotente para,
isoladamente,

transformar esta realidade, pois "a mudança

tem

que vir de cima".
A comparação estabelecida entre a evasao real. a avaliação
pelos diretores de suas próprias taxas de evasão e as alternativas de soluçãp sugeriaas pelos mesmos. mostraram que aí

es-

tavam presentes não só a discrirninação~segregação~exclusão, mas
também, o paternalismo e a fatalidade.

(15) Expressão utilizada por Diretor da escola n9 22
(16) idem, n9 32
(17) idem, n9 31

/
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A análise das prioridades dos diretores el~itos demonstra,
que, ao nível do discurso.há um empenho muito grande em

fazer

com que a escola desempenhe o melhor possível as suas atividades
habituais no campo pedagógico
dade dos alunos") (19)

("com currículos adptados à reali-

e além dele "tudo o que visa o aluno:

renda, saúde', CAE," "apoio psicológico" ~20) "tornar a

me-

escola

mais atraente, eolorida, enfeitada, que o aluno se sinta bem~21~
etc •••
As limitações financeiras. enfrentadas por estes

diretores

e ,enorme e maior ainda ã a carência de recursos humanos - profes
sores, auxiliares administrativos, cozinheira, nutricionista,etc,
tanto no diurno quanto no noturno. Os rodízios e

substituições

constantes de professores, professores em desvio de função (exeE
cicio em secretaria, cozinha, dentre outras) demonstram bem
'~iI;-SOe

is

Apesar das dificúldades enfrentadas no dia-a-dia dã jüEseMa,

existe uma crença no poder da escola em diminuir não só o fracas
so escolar mas a baixa qualidade de vida dos alunos.e que intervêem no aproveitamento escolar. Daí a escola se preocupar

com

urna série de atividades extra-funcionais da Escola: alimentação,
saúde, aporte afetivo, etc. A carga de responsabilidades extra e
cada vez maí.or-es , assumidas pelas escolas, sustentam, ingenuamen
te, a possibilidade de transformação da realidade social.

Inge-

nuamente porque acreditam que através da doação infinita do "ser
humano" é possível transformar "alguma coisa" pois, as
obtidas isoladamente, reforçam este desempenho.

( 18)
( 19)

Expressão
idem, n9
(20) idem, n9
(21) idem, n9

da Diretora da Escola n9 8
.2

5
26

vitóriàs

.

-_ ..•.. -

-" "Quando entra o lado humano, urna conversa ajuda os pais a questionarem, a buscar mais recursos, muitas vezes a criança sai da escola
por problemas emocionais (inadaptação à escola) e são encaminhadas ao CAE da PUC. A ültima pressão é a da evasão. A situação sócio-econômica, e no caso, a mobilidade das
familias não segura. Mas quando dá, a Escola ajuda no sentido de mostrar a criança para a familia". (22) (grifos meus)

"

o ensino não é atraente. Deve ver [os professore~que existe um erro pedagógico. A Escola não pode interferir nas outras variáveis
sociais e econômicas. Então, vai
interferir
naquilo que é pedagógic9, motivar o aluno, e
talvez se invista mais no afeto •••n (23) (gri
fos meus)
-

"Anteriormente se ameaçava de reprovação e se
prendia os alunos (o portão ficava fechado),
não se dava matrícula. Agora se dá mais atenção pois são carentes afetivos, onde o profes
sor deveria ser mais um amigo, mais terapeuta
que professor. E inclusive foi sugerido
que
os alunos fossem mais atendidos na parte afetiva. Talve~ o professor também esteja
numa
fase difícil, de insegurança. f1l(ü&nnente, - - o
pessoal que -está entrando esta
completamen
te destituído de afetividade, e o aluno quer
mais que a aula." (24)

*

No entanto, esta doação nao tem nada a ver com

ncompetên

cia e compromisso político" (25) pois lhesescapa a percepção

de

nfuncionalidade" da Escola, nestes moldes, para a reprodução econômico-social. A ausência de "percepção crítica que este
tem da sociedade riaqua1 ele viven (26)

diretor

faz com que, conscientemen

te ou não,promova a ~vasão de alunos, faça a seleção da

cliente-

Ia, ao mesmo tempo que ernbeleza a escola para que se torne atraen
te, distribui uma maior quantidade de merenda aos alunos,
ve a qualificação

promo-

dos professores, e outras mais. Há uma "boaiin-

(22) Escola n9 33
(23) Escola n9 23
(24) Escola n9 20
(25) Nogueira,Médza J. e Fusari,José C. Fato e Análise:Diretores
IN: ANDE, n9 6, p. 55
(26) ~dem, ibidem, p. 57
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tenção" para enfrentar o fracasso escolar mas que" se esvai no contato entre a escola idealizada e a escola concreta.
"Estava muito preocupada com a Educação,
mas
me desiludi com a Educação ••• o pouco
caso
••• e também, com a realidade da escola,
o
que não é fácil."(27)
Intenção

e execuçao ou, discurso e prática, estão polariza

dos, pois o que é fundamental - a escola de boa qualidade

para

todos - está limi~ada pelas imposiç~es adrninis~rativas e

domésti-

cas da escola - e o seu tratamento se revela tradicional

e, até,au

toritãrio.
"Não conheço nada que tenha sido feito
pelos
órgãos oficiais para diminuir a evasão.
Até
acho que eles fazem,e não sei o que poderiafazer com fatores extra-escolares. O
governo
não pode tutelar os pobres. As escolas
não
são reformatórios. A escola não substitui os
pais. As famílias são desestruturadas,
as
crianças são orfãos de pais vivos. A prioriiia
de da escola é a'merenda, mas não é
também
responsabilidade do governo. Os·órgãos não PQ
dem ser responsabilizadBI; Ttie"Ve=existlr'
campa
nhas de controle da evasão, mas não me lembro
de nada.B(28)
A democratização

da escola é a democratização da

socieda~

de. Maior integração na escola e da escola na comunidade tem

sido

a nocão

sig-

aceita

pelos

nifica, democratizar.
fica democratizar

diretores

de gestão

participativas

No entanto, democratizar a gestão, não signi

os processos de decisão - o quê, corno e

decide. E este processo de decisão implica em percepção
e, em decorrência,

e·que

compromisso político com as classes

quem
critica

populares,

o que não foi observado nas opiniões expressas pelos diretores sobre o fracasso escolar e o seu enfrentamento.

(27) Escola n9 5
(28) Escola n~ 34

I

A maior participaç.ao da comunidade - pais'.
- é' o sentido de
intensificaçãoJo
da prestada

controle sobre os alunos e os professores,

da aj~

à escola,
"A limpeza é feita pelos pais que compoem
o
CPM. e os outros reparos de manutenção da es
cola: o muro que caiu,.
. foi os pais que
reconstruíram; recebemos terra para a cancha
de esportes e os pais é que puseram no pátio. Dá para contar com os pais do CPM e alguns da comunidade e, quando são chamados fa
zem pequenas doações, a limpeza" (29)

e pela escola.
"No dia do aniversário da escola se fez
um
desfile, com danças, para a comunidade.
Os
pais participam, gostam, porque não tem nada
de divertimento na comunidade. A escola tam
bém faz a Feira da Roupa Usada: os professo=
res trazem e se vendeu baratinho, para angariar fundos para a escola e eles também ficam bem porque compram roupa baratinho." (30)

c

e num percentual minímo, na aproximação entre
Ia no sentido.de aprimorar

a qualidade

os pais e a Esco-

do ensino.

"Faz parte da política da escola, a democrati
zação da escola: o SOE, o SSE estão
-trabalhando numa linha mais progressista, atenden
do o senso crítico, a organização e o respei
to ao próximo (•••) Tem sido feitas
reuniões gerais e pedagógicas entre
professores - alunos - pais para integrar o ambiente
e está sendo positivo." (3')
Nos 2 primeiros casos, este tipo de participação

ocorre

nas escolas cujos alunos pertençam às classes populares e, no últi
mo caso, nas escolas cujos alunos pertencem às classes medias.
A concepção de "participação" nos 2 pr~eiros

casos,

dis-

torce o conceito, para reforçar. uma medida "autoritária- sob

nova

roupagem. Há uma continuidade, uma permanência, nos processos

de

pensar as funções e conduzir a Escola herdados do perIodo autoritã
rio.
(29) Escola n9 23
(30) Escola n915
(3') Escola n9 '4

I
!
-

1

"As Direções novas estão exigi:ndo
treinamentos, mas"deveriam
se preocupar
com o treinamento de professores." (32)
Acreditamos
plica

num

fazer

a construção

da ação

isolada

adaptadas

ra a execução
tas),

etc.,

ra tratar

e

a

do saber

pública

e conduz

tais como,

dos alunos,

vários
falta

aspectos

de

i~

para

falta de propostas

fundamental

qualidade

deste

~pedi

professores,
curriculares

falt.a de oorid.í.çôe s "materiais
complementares

(passeios,

à falta de "competência" (34) dos diretores

do problema

o seu produto

da Escola

enfrentam

de ações pedagógicas
aliada

da escola

da competência.n(33)

qualificados,

à realidade

democrática

a socialização

tal, os diretores

fa Lt.a de professores

"

lia gestão

que propõe

histórica

E, para
tivos

que

da escola

pública

pa-

visipa-

brasileira:

produto.

(32) Escola n9 28. Esta Diretora desempenha suas funções há
16
anos nesta mesma escola, e não estava participando
do treinamento para diretores.
A maior dificuldade
em realizar as entrevistas
foi
encontrar
os diretores
nas escolas. Durante todo o ano de 1986 el~s rea
lizaram vários cursos, como parte do treinamento
fornecido pe
Ia D.E.
(33) Wittman, Lauro Carlos. Administração
da Educação
dade de sua produção histórica. iN: Em Aberto,·
ano 6, n9 36, out/dez 1987, p.4.

(34) Por ·competência"

hoje ambiqÜi
Brasilia~

entenda-se aquilo que um diretor
necessita
saber (bem) para o bom desempenho das suas funções (••• ) para
liderar pedagógica e administrativamente
o trabàlho da
esco
làt~mplica
também em "percepção crítica" que estará presente
no fazer deste diretor dentro da escola: o saber, o compreender o viver e o fazer. "IN, NOGUEIRA, M.J. e FUSARI J .C. op."
cit. p. 57)

Democratizar

\

o ensino e as decisões significa .ultrapassar

âmbito administrativo

para, competentemente,

se alojar no POlitico

e, a escola neste momento de transição vivia, no seu

interior,

o mesmo processo macrossocial global com suas ambigüidades
tradições. E uma destas contradições é a manifestação
de um discurso·conservador,quesepretende

o

progressista,

e

con-

concomitante
e uma práti

ca excludente que se justifica pela fatalidade, e, tudo isto,

co-

roado pelo ufanismo democratizante.
Assim, a posí.çâo dos diretores, em 1986,

expressa muito

mais

uma "solidariedade para com o Estado quanto a objetivos e métodos"
(35)

do que para com a comunidade escolar pela qual foi eleito.

(35)

CUNHA, Luis Arítonio.·Uma·Leitura ·da Teoria da ·Escola ·Capitalis
ta. 29 ed, RJ, Achiamé, 1980.

