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A análise bibliográfica sobre o tema evidenciou que as pesquisas desenvolvidas no Brasil, na área de educação, particularmente quanto à gestão administrativa e de poder e às relações sociais no interior da escola (Paro,1996; Paro, 1995; Silva, 1989), não vêm dando a atenção devida às questões do imaginário e da cultura escolar e sua vinculação com a cultura política. As preocupações das pesquisas voltam-se, normalmente, para temas gerais: as políticas públicas, a relação entre capitalismo e instituição escolar (Calaça, 1993; Machado, 1987, Leroy, 1987; Felix, 1989), e, quando se debruçam sobre o interior da escola, voltam-se, em geral, para a identificação de um certo autoritarismo nela reinante (da direção e dos professores sobre os alunos) e processos de racionalização e fragmentação (Penin, 1995). Outros, reconhecem a força do clientelismo e sua influência nas políticas públicas, mas não se detêm nas análises das suas significações imaginárias, simbólicas e culturais (Paro,1996; Silva, 1989; Machado, 1987; Avancine, 1990, Melo, 1991, Romão, 1992, Duarte, 1997). Ou seja, preocupam-se apenas com o manifesto. Outros, associam a emergência de novas teorias da administração com a globalização (Bruno,  1997).
Recentemente,  na década de 90, pesquisas têm sido desenvolvidas, visando conhecer a cultura e o imaginário da unidade escolar - principalmente no campo teórico e ensaístico, como Brito (1997), Teixeira (1997; 1990), Valle (1997) e, em alguns casos, estudos empíricos, J. C. Carvalho (1994), Lima e Gomes (1994) e Passos (1994). Esses trabalhos, no entanto, estão influenciados pela sociologia e antropologia da organização, ou seja, visualizam a escola isoladamente do social, como produtora de cultura e símbolos - ou se concentram em seus arquétipos. Os conflitos em seu interior são analisados levando em consideração significações autoconstituídas apenas pela interação interpessoal entre os seus membros ou se tomam as estruturas arquetípicas como luz para conhecimento da realidade escolar. A cultura escolar é percebida por ela mesma: a escola não é analisada como parte de uma teia social - ela por si basta. Já nesta pesquisa, ela será vista como um locus de instauração do imaginário social brasileiro - produtora e produto das significações que dão sentido à cultura doméstico-clientelista.
Objetivamos aqui estudar as relações de dádivas instrumentais na organização escolar pública. Pretendemos, assim, entender como as significações imaginárias da cultura doméstico-clientelista moldam e formam a maneira de administrar o bem público na escola pública. Especificamente, pretendemos analisar a relação entre a direção e os professores frente a um instrumento de controle clássico: o Livro de Ponto, pois o mesmo é um instrumento clássico da burocracia e, portanto, da modernidade - o que implica racionalização e impessoalidade na prática administrativa e organizacional (Penin, 1995 Leroy, 1987). Além disso, nos serve, também, para conhecermos melhor questões referentes a cidadania (como acesso aos serviços públicos prestados), já que se verá adiante que a assiduidade dos professores não são das melhores As práticas culturais exercidas nas escolas, no interior da organização (e seus respectivos locais e sentidos), são anti-impessoalizadas: professora vende picolé no horário de aula com consentimento da direção; professores largam o trabalho para ir ao "médico" (uma professora foi encontrada na parada de ônibus pelo pesquisador e, quando o avistou, com um sorriso sem jeito foi explicando - sem que houvesse sido indagada - que nunca tinha feito isso, mas precisava ir ao dentista); não freqüentam o trabalho no dia do aniversário; professora apoia atraso de professor para reunião do Conselho de Classe e comenta que gosta dessa escola porque ela "não pega no pé"; a secretaria da escola fica constantemente fechada etc..
A cultura entende-se, com Geertz (1989), por "teia de significados". Ela é pública "porque o seu significado o é" e sua "ação é simbólica". Portanto, ela tem que ser interpretada: ela não é dada. Cultura é atribuição de sentidos. Mas, também, como diz Laplatine (1988), ela é transmitida de geração a geração: ela se "aprende", ela se "ensina" (o que não nega a interpretação: haverá uma reinterpretação permanente da cultura "dada"). Há uma dimensão cognitiva e, assim, se escolhe e se elege o que deve ser lembrado. 
A cultura doméstico-clientelista é "produto" de um imaginário que se auto-institui, tomando as relações de dádivas patrimonialistas hierarquizadas como fundadoras da ordem social-histórica estabelecida. Ela se consubstancia pela instrumentalidade, pela pessoalidade,   e afetividade. As escolas públicas estariam pautadas por este imaginário, o que ocasionaria ambigüidades quanto à instauração da autonomia e da democracia. Seriam esses componentes do imaginário que dariam a forma e alimentariam as instituições sociais, ao mesmo tempo em que são mantidos "intactos" e valorizados por estas.
A cultura doméstico-clientelista se expressa pela dádiva, do patrimonialismo patriarcal e cristã tradicional (da esmola, da caridade e da pena). Dessa forma, ela só poderia resultar num poder verticalizado, anticonflito, personalizado e antipúblico. 
Investigamos duas escolas no seu cotidiano: uma que vivenciou eleição direta para diretor  (escola Recife 1) e outra que não vivencia eleição direta para diretor  (escola Recife 2). Foram escolhidas essas duas escolas por se encaixarem no critério adotado pela pesquisa: a escola mais antiga na eleição direta (13 anos) e a outra por nunca ter tido um diretor eleito e já ter uma longa experiência nessa  função (12 anos). Esperávamos assim, que a escola Recife 1 tivesse rompido significativamente com a cultura doméstico-clientelista. Mas se verá mais adiante que a questão é mais problemática.
A escola aqui é apreendida pela complexidade do imaginário auto-instituinte/instituído e que no cotidiano  só se faz instituindo mapas: o espaço e quase-lugares. Os espaços são tomados como "locais" de estratégias, de lutas, de embates, e os quase-lugares como os locais do poder instituído, hierarquizado. Quase-lugar e não somente "lugar", porque, como diz C. Castoriadis (1991), não há lugares petrificados que não possam ser ressignificados. Não há representar, dizer e fazer sem estar localizado (no tempo e espaço) - o espaço só é espaço porque há a criação do tempo. Estes mapas só se fazem pela capacidade humana de atribuir sentido ao mundo e às coisas. Ora, o estudo desses mapas possibilitará desvendar as relações e os tipos de força e papéis que cada um deve desempenhar e onde deve desempenhá-los. Um dos quase-lugar que será estudado empiricamente aqui, como já se disse,  é o Livro de Ponto: instauração do tempo linear e finito, controlável e mensurável.
É importante observar que a instituição educacional ocidental moderna está pautada pelo seu respectivo imaginário social: a impessoalidade (burocratização e lei). Ou seja, as normas, as hierarquias e as leis são respeitadas/reconhecidas pela noção de igualdade. Consequentemente, a formalidade é o que prevalece. Já em nosso caso, não: prevalece o informal  (a sedução corriqueira  e a amizade) concomitantemente com o formal. Willis (1991) observou em sua pesquisa que os alunos operários ingleses (autodenominados "rapazes") compartilham de grupos informais em conflito permanente com a instituição escolar (o formal). Ele diz:
"A escola é a zona do formal. Tem uma estrutura clara: o edifício escolar, as normas escolares, a prática pedagógica, uma hierarquia de autoridade - em que o poder é, em última instância, respaldado pelo Estado (...) a pompa, a grandiosidade da lei, e o braço repressivo do aparato estatal, a polícia. Os cê-dê-efes apostam nesta estrutura formal, e em troca de certa perda de autonomia esperam que os guardiões oficiais mantenham o respeito às regras sagradas " (Willis, 1991, p. 37).

Na escola, os rituais de espera dos alunos pelo reinicio da aula, "freqüência obrigatória e hierarquias visíveis na equipe docente e administrativa", mostram a existência da autoridade. Os alunos tratam de "Senhor" os docentes e administradores (Willis, 1991). Os alunos sabem que quanto mais alto o posto de direção ou coordenação, mais as relações interpessoais se distanciam. Este distanciamento "conserva um grau de respeito", e o "peso da estrutura material e da organização da escola" "mantém os 'rapazes', embora não exatamente subjugados, numa posição de inferioridade diante [dos diretores]" (Willis, 1991). Ora, tanto os professores como os diretores recorrem a técnicas de controle e dominação, já que "a escola é a agência do controle face-a-face par excellence. O olhar severo do professor (...), o vice-diretor estereotipado, corpo ereto, cabeça inclinada para a frente, dedo apontado para o culpado" possibilitam o controle sobre os alunos (Willis, 1991, p. 88).
Já na sociedade brasileira, as hierarquias são englobadas com a intimidade gerando cumplicidade em dependência ("ser amigo da autoridade"). Como observaram Neves et alli (1987), numa escola pública no Rio de Janeiro, a escola aparentava um clima familiar, fazendo parecer que todos se ajudavam mutuamente. Elas notaram que, ao mesmo tempo que o "clima familiar" existia, a animosidade, também, entre a direção e os professores. Destacaram, também, que as relações afetivas possibilitavam invasões nos espaços dos outros, como no caso de um funcionário que ficou interferindo, opinando, constantemente na entrevista realizada com a diretora. "Esta atitude das pessoas na escola era observada também dentro das salas de aula, onde a todo momento pessoas entravam e saíam, interrompendo o andamento das aulas" (Neves et alli, 1987). Para as pesquisadoras, este "clima familiar" encontrado na escola visava "esconder as relações de desigualdades e segregação produzidas pelo instituído, promovendo assim o rebaixamento dos conflitos e, consequentemente, a captura das falas instituintes, discordantes e transformadoras" (Neves et alli, 1987). Por isso, da convivência complementar de seu oposto - submissão, dependência e violência simbólica - o "clima familiar" era aparente.

Dádiva  instrumental

A dádiva, em nossa sociedade patrimonialista e patriarcal, nada mais é que troca de símbolos: amizade, carinho, reconhecimento e fidelidade. Às vezes os favores podem, na área educacional, estar relacionados à localização do trabalho, mudança de função (funções que se exijam menos trabalho), o não envio de faltas dos funcionários, atividade remunerada extra na escola, não "pegar no pé" em relação a  atrasos de entrada no trabalho, não trabalhar no dia do aniversário. A dádiva patrimonialista se consubstancia pela hierarquia, pela pessoalidade e pelo compadrio. A instituição imaginária da nossa sociedade fica no pólo oposto do imaginário moderno: individualista, igualitário e valorização do bem público. Ou seja, enquanto o mundo ocidental instituiu como imaginário central a razão e a técnica (no campo produtivo), o individualismo e a igualdade (no campo político) (Castoriadis, 1991), em nossa sociedade patrimonialista, instituímos como imaginário central o "afetivo". Quanto ao campo da cidadania, instituímos a cidadania relacional e hierarquizada. Não é à-toa que adjetivamos a nossa cidadania em quatro tipos de  instituição social, não excludentes entre si: "cidadania regulada" (Chauí 1993), "estadania" (Carvalho, 1990), "cidadania relacional" (DaMatta,  1997), "hobbesianismo social" (Santos, 1992).
DaMatta (2000) destaca a dimensão não-igualitária em nossa sociedade, pois predomina a hierarquização social. Apesar dela, ou talvez por sua existência, as relações entre escravo e senhor se faziam pela intimidade, confiança e consideração,  pois a violência e o pavor ao conflito é outra de sua face, atingindo o núcleo mortal do seu mito : o paraíso.
Holanda (1994) observa, estudando a sociedade brasileira no plano do trabalho, que há uma ética do trabalho e da aventura. A segunda expressa, em contraposição à primeira, audácia, imprevidência, irresponsabilidade, instabilidade e vagabundagem. A experiência brasileira foi vivida pela segunda. Os nossos colonizadores eram bastante "plásticos", sendo maior exemplo a forma como se relacionaram com os escravos: no recinto doméstico "dissolveram" a idéia de "separação de castas". Identifica no chefe de família e político um grande "poder pátrio" e os funcionários servem não à nação, mas àqueles que dominam o aparelho burocrático e econômico. Aquela plasticidade referida anteriormente possibilita o patriarca alterar de simples gentileza e amabilidade para as mais cruéis ações violentas emocionais. É o que ele chama de homem cordial (Holanda,1994). 
Faoro (1977), em seus estudos sobre o coronelismo, observa que "o coronel não manda porque tem riqueza, mas manda porque se lhe reconhece esse poder, num pacto não escrito" (Faoro, 1977, p. 622). Ele expõe que as relações sociais são fundadas em sujeição (tomadas como natural e espontânea), e que a proteção e benevolência  são concedidas em trocas de fidelidades.
Para alguns pesquisadores (Godbout, 1998;1999 e Caillé, 1998), a dádiva é universal, ou seja, é compartilhada simbolicamente por todas as sociedades contemporâneas e primitivas. Procuram mostrar que a dádiva nada mais é que dar, receber e retribuir (por obrigação e espontaneidade). Sendo assim, como compreenderíamos a nossa sociedade? Será que nos ajudariam no entendimento de nosso objeto de estudo? Apresentemos melhor suas idéias. Caillé postula que não há uma dádiva, mas dádivas. Elas podem ser agonísticas (de dominação e masculina) e de partilha (harmoniosa, de paridade entre os parceiros e feminina),  por exemplo.  Ele ressalta que a grande contribuição de M. Mauss não foi estabelecer a realização da troca, mas sim "o da tripla obrigação de dar, receber e retribuir mulheres, bens e palavras. De dar e receber símbolos, já que na relação de dádiva que sela as alianças as mulheres, as palavras e bens valem basicamente como símbolos" (Caillé, 1998, p. 29), havendo uma imbricação entre interesse e desinteresse, entre utilitário e simbólico. A dádiva se estabelece, segundo ele, pela rede social, que possibilita conservar e esperar fidelidade e confiança por parte daqueles que fazem parte da mesma. Para o autor, a dádiva é livre e obrigada por um lado, interessada e desinteressada por outro.  
"Obrigada,  pois não se dá qualquer coisa a qualquer pessoa, num momento qualquer ou de qualquer modo, sendo os momento e as formas da dádiva de fato socialmente instituídos (...) É preciso dar e retribuir. Sim, mas quando, quanto, com que gestos, quais entonações? Quanto a isso, mesmo a sociedade selvagem mais controlada pela obrigação ritual deixa ainda um grande espaço para a iniciativa pessoal"(Caillé, 1998, p. 16).

Já Godbout (1998) advoga que, quando a dádiva  não é dada de "alma", mas por convenção, por interesse, ela se "degrada", deixa de ser "verdadeira".  O que acontece de fato é uma "simulação" de dádiva. A verdadeira dádiva é um gesto espontâneo, uma obrigação interna que o sujeito dá a si mesmo. Quando o sujeito não dá de si mesmo, vem de fora, é exterior ao indivíduo, então torna-se uma obrigação. A dádiva pode ser manipulada e servir para mascarar as dominações. Ele observa que a "dádiva entre iguais reproduz igualdade, a dádiva entre desiguais reproduz desigualdade" (Godbout, 1999:162).  Tanto ele como Caillé admitem que a dádiva se realiza numa eterna incerteza, numa indeterminação. O fluxo da liberdade é o que caracteriza a dádiva. Para os autores, a dádiva se realiza num jogo constante entre a liberdade e a obrigação. 
Obrigação é diferente de imposição. A primeira é uma obrigação moral, amorosa, e a segunda é exterior à comunidade, estabelece-se pelo pólo oposto,  a força física. Para Godbout (1999), a dádiva não se reduz a simples manipulação política, hierarquização e aristocratização, apesar de reconhecer que isto é incontestável. Ele reconhece, também, que a "sofisticação e a ritualização exarcerbada da dádiva parecem acompanhar o aprofundamento das hierarquias  e emergência de uma lógica aristocrática".
Analisando as tribos Haida e Tlinkit, Mauss (1999) observa que tudo era  pretexto para o potlatch - a prática do dom. O potlatch (distribuição de propriedades)  não é somente  um fenômeno econômico, mas domina a vida religiosa, jurídica e artística. Não são indivíduos que trocam entre si, mas coletividades formando alianças perpétuas - impondo reciprocidades  mútuas. Estas doações de presentes, inicialmente, apresentam-se puramente graciosas,  cujo beneficiário será obrigado a retribuir o equivalente com usura. Para ele: "a coisa recebida como dom, a coisa recebida em geral compromete, liga mágica,  religiosa,  moral e juridicamente o doador e o donatário. Vindo de uma pessoa, fabricada ou apropriada por ela, sendo dela, confere-lhe poder sobre o outro que a aceita" (Mauss, 1999, p. 365).
Para Lanna (1995), a dádiva engloba convite, festa, visita, favor, sacrifício, processo e tributo, e não troca, apenas, de presentes ( a doação de remédios dos prefeitos do sertão e zona da Mata são uns de seus exemplos). A reciprocidade hierárquica é ontológica. Como bem disse Queiroz (1978), "as relações entre proprietários e mão-de-obra [em nossa sociedade], livre ou escrava, eram ambíguas, oscilando entre paternalismo e tirania" (Queiroz, 1978:12-3). Leal (1986) afirma também, que o paternalismo acolhe os seus protegidos, mas ele "nega pão e água a seus adversários".
O favor vai ser um valor quase universal em nossa sociedade, tornando uma idéia fora de lugar: o liberalismo. O favor perpetua a dependência social e mental (Schwars, 2000). Chauí (1993) observa também que a dependência e o favor, sob o paternalismo e o clientelismo, são transformados até em qualidades positivas do "caráter nacional".
Bezerra (1999) vai criticar a leitura do clientelismo - o que implica o favor - de diversos pesquisadores como um cálculo racional e utilitarista. A troca em si - a dimensão simbólica - é deixada de lado para aqueles analistas. A troca entre parlamentares e eleitores tem uma faceta: ao mesmo tempo em que o parlamentar fica preso ao eleitor,  ele desempenha sua função mais eficiente, pois ele consegue relacionar-se com ele mais fluidamente. Nesse caso, a via é de mão dupla:  não existe um explorador sem que o outro aceite esta relação. Na medida em que uma pessoa tem atendido um pleito ao político cria-se uma dívida pessoal, amarra a pessoa, ou um político. Portanto, os agrados são uma constante para que se possa renovar constantemente a relação de dívida. Por isso o assessor busca ser agradável e simpático aos burocratas para que os processos de seu interesse na burocracia do Congresso andem satisfatoriamente. Doar presentes é uma forma de agradecimento e reconhecimento daqueles que contribuíram nos serviços prestados (Bezerra, 1999).

A dádiva no cotidiano escolar

Uma das formas de manifestação da dádiva é a não cobrança por parte da direção quanto ao cumprimento por parte do professor com o horário de trabalho. Se há negligência com atendimento público pelos funcionários administrativos, os professores são melhores exemplos nesse desleixo profissional. Aqui, o afeto deixava de ocorrer. É comum o professor entrar na sala de aula, uns 5 a 15 minutos atrasados, mesmo estando na escola. Não seria um grande problema se fosse uma aula "corrida" de duas  ou três horas, mas normalmente não era. São  apenas 50 minutos no turno da tarde e 40 minutos no turno da noite. Um atraso de 10 minutos, no turno da tarde, e outro, no turno noite, corresponderiam a 20% na primeira e 25% na segunda de prejuízo aos alunos ao acesso à aula.  Ora, esta questão do horário de trabalho marca um dos aspectos fundamentais da sociedade moderna burocratizada: a disciplina de trabalho. Talcot Parsons observou  que "sobretudo a burocracia implica disciplina... É a adequação das ações do indivíduo a um complicado padrão de maneira que o caráter de cada uma de suas relações com o resto pode ser rigorosamente controlado" (Parsons apud Gouldner, 1976, p. 62).  Gouldner conclui assim o pensamento desse autor: "Assim, a burocracia implica uma ênfase na obediência; e por obediência Weber entende que o conteúdo de uma ordem se torna, 'por si mesmo, a base da ação'" (Gouldner, 1976, p. 62). 
Já Hall (1976) vai destacar que uma das características da burocracia é o sistema de normas e o sistema de procedimentos. O primeiro diz que "o tempo para o café é estritamente regulado" e que "durante todo o tempo devemos seguir as normas de trabalho". Ora, estas características estavam bastante ausentes ou fluídas nas escolas investigadas. A falta de disciplina e pontualidade no trabalho era uma das faces encontradas. Elas não só são encontradas, mas valorizadas. Por exemplo: brincadeiras são feitas para que inibam aqueles que busquem ser pontuais. Não há muita diferença entre as escolas investigadas quanto à pontualidade e à assiduidade do trabalho. Ambas não são pontuais nas suas responsabilidades ao serviço público. 

Escola Recife 1:  Instrumento de coerção organizacional: Livro de Ponto (LP)

Weber (1999) nota que o patrimonialismo pode assumir "traços burocráticos" e o distingue da dominação burocrática, pois nele a administração é "tratada como assunto puramente do senhor" - a fidelidade é apresentada como restrita às relações pessoais e "constitui uma parte integrante de seu dever de princípio universal de piedade e fidelidade".  Ora, não existe a "idéia do dever oficial objetivo", logo o exercício de poder é exercido arbitrariamente pelo detentor do poder. Não se conhece o conceito de "competência" e "autoridade administrativa", mas de "considerações pessoais" do detentor do poder. Campos (1976) acredita que as organizações burocráticas despersonalizam as relações sociais quanto mais estas se complexificam. Pode-se observar isto muito bem no Livro de Ponto (LP), um instrumento de coerção que se transforma em instrumento de congratulação e explicações acerca da presença ou ausência do profissional. Ou seja, personalizam um instrumento que deveria ser impessoal. Mas quando o "tempo não estiver para peixe", o uso da autoridade se faz presente com anotações ameaçadoras por parte do diretor no LP.
 Se o LP é um instrumento de controle e coerção, ele também serve para justificar e solicitar compreensão da direção quanto aos envios das faltas, pois é partir do livro de ponto que se prepara um documento de mapa das faltas (envio das faltas) à Secretaria da Educação e Esportes. O LP não é garantia de que as faltas sejam enviadas e, sim, esse "mapa". Essas solicitações ou esclarecimentos dos professores no LP se fazem a partir de mensagens e observações feitas pelos próprios envolvidos. Com a finalidade de amenizar sua falta, o professor recorre a este artifício. Mas essas observações também podem servir para relembrar quem tem o poder: a direção. As faltas podem ser abonadas pela direção - até 10% delas em um mesmo mês A Lei n 11.329 de 16 de janeiro de 1996,  o Estatuto do Magistério Público de Pré-Escolar, Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado de Pernambuco diz no "Título III (DA JORNADA DE TRABALHO), art. 19. O professor que faltar até 10% (dez por  cento) da respectiva carga horária mensal poderá ter tais faltas abonadas, desde que as compense no prazo de até 30 (trinta) dias contados da última data". Portanto,  a lei proíbe abono sem estas condições e determina "§ 1 Cada 03 (três) atrasos ou saídas antecipadas de 15 (quinze) minutos, durante o curso de um mesmo mês, será contado como uma falta, podendo ser abonada se os mesmos forem compensadas em um só dia, na forma disposta do 'caput' deste artigo". Não são cumpridas pela direção da escola o que rege neste artigo, ou apenas, para alguns.. Os abonos de faltas muitas vezes são feitos além do que  a lei determina. O LP serve também para mandar recados à direção, contestando a autoridade da direção. Ele é um mediador simbólico que possibilita reger as relações de conflitos e que não se efetiva apenas pela única via (da direção para os professores), mas é uma via de mão dupla que possibilita materializar o vínculo social a partir de um débito hierárquico que se estabelece entre os pares.
No primeiro semestre de 2000, fevereiro a julho, computamos um total de 588 faltas dos professores. Segundo a secretária da escola, foram feitos apenas os "mapas de envio de faltas"  nos meses de maio e junho - o que significa dizer que nos meses de fevereiro a abril e julho nada foi descontado dos professores. Ou seja, 133 faltas foram abonadas automaticamente, sem justificativas plausíveis, se descontarmos 151 faltas "com justificativas". 
Não se pode concluir apressadamente que os professores faltam por irresponsabilidade ou qualquer outro motivo fútil. Foram elencadas quatro situações de faltas que são justificativas "legais" e "justas" (há aqui, também, um julgamento de valor: exigência de "bom senso" por parte da direção). São elas: 1. Reunião/capacitação; 2. Assembléia da Categoria; 3. Doença na família ou do próprio funcionário/morte/ atestado médico ; 4. Paralisações da Categoria. O primeiro corresponde a 105 faltas; o segundo a 17 faltas; o terceiro, a 73 faltas e, por último, 147 faltas pela paralisação da categoria. O total de faltas correspondentes ao semestre são 342 faltas "justas" e "legais". Aceitando genericamente como "justas" as faltas dos professores, 246 terão que ser explicadas, pois não há explicação de "bom senso" e "suporte legal" para a sua ocorrência. Isso significa um total de 41 faltas por mês se computarmos 22 dias em um mês, o que significam, 1,86 faltas por dia. É importante registrar que não constam nesses números anteriores faltas de assiduidade abaixo de 3 h/a (ou seja, atrasos de até 3 h). Computando-se estas ausências e acrescentando mais 52 faltas de assiduidade diversas (1h/a, 2h/a e 3h/a).
Quadro de faltas do 1º semestre 2000 do Livro de Ponto


Maio
Junho
Fev./ Mar./ Abr. / Jul 
Total de Faltas do Semestre
F    G
A    E
L    R
T     A
A     I
S      S


5 h / a
_________

Até  3 h/a


202 faltas
__________________

24  faltas



102  faltas
_________________

53  faltas


284 faltas
_____________________

11 faltas



588 faltas
__________________

88 faltas


Faltas com Justificativas
(Paralisação, doenças/morte, reunião, Assembléia)



133  faltas


64 faltas




145 faltas


342 faltas
Diferenças entre
"Faltas gerais"
e
"Faltas c/ justificativas"




-------



------




-------


 faltas
"S/ Justificativas"

No mês de junho, foram enviadas 14 faltas para desconto salarial. Foram abonadas 54 faltas. No mês de maio foram abonadas 34 faltas e 6 não foram abonadas. Observa-se que no mapa de faltas (envio de faltas) os abonos corresponderam respectivamente a 89% (junho) e 85% (maio). Mas ao se olharem no LP os meses de fevereiro a abril e julho, foram computadas 284 faltas. Se, de fato, não foram feitos os mapas de faltas nesses meses, todos foram beneficiados indistintamente (100%). Observando-se o quadro abaixo, observamos que foram computadas no "mapa de envio de faltas" 40 faltas. No entanto, de acordo com nosso cômputo desta pesquisa, ocorreram 69 faltas (descontando as que tiveram "justificativas"), representando uma diferença de 29 faltas em benefício do professor. Em junho há uma diferença de cômputo de 38 faltas (pró-direção), não estão computadas as faltas de até 3 h/a .
Quadro de mapas de envio de  faltas

MAIO
JUNHO
ABONADAS
NÃO ABONADAS
ABONADAS
NÃO ABONADAS
34
6
54
14

Faz-se necessária uma observação acerca das justificativas por Atestado Médico/Doença de familiares: é muito alta a falta de assiduidade justificada por esse motivo. Ocorreram 73 justificativas no semestre, registrada no ponto, o que significa 12 casos por mês. Ou seja, doze pessoas se ausentaram da escola num período de 22 dias úteis (a cada dois dias, um professor falta por este motivo). Na escola Recife 2 é muito mais recorrente esta alegação para se ausentarem da escola. 
Há mais questões a serem levantadas acerca da falta de assiduidade dos professores. É bastante significativa a ausência de professores nas sextas-feiras. Foram computadas 110 faltas (18, 77%), mas há explicações para, pelo menos, algumas faltas. Computamos: 1. Participação em reunião/capacitação : 9 faltas; 2. Atestado Médico: 3 faltas; 3. Paralisações: 35 faltas; 4. "Professora confeccionando roupa para a escola" : 1 falta , perfazendo um total de 48 faltas "justificadas como bom senso". Encontramos ainda 3 faltas "justificadas sem especificar" o motivo e 1 falta pelo motivo do dia do aniversário.
Esta justificativa do "dia do aniversário" é uma praxe nas escolas públicas. Não trabalhar nesse dia é visto na prática como um direito. Computaram-se 3 faltas de assiduidade por este motivo. Acredita-se que este número deva ser bem maior: nem todos identificam no LP sua ausência por este motivo. Na escola Recife 2 é quatro vezes mais comum este acontecimento que na escola Recife 1.
Numa entrevista com a diretora da escola Recife 1 ela disse que não aprovava esta prática, mas que tem um acordo da direção com os professores. Ela diz também que nunca utilizou-se desse recurso.  Quando indagada sobre esse direito ela pensou antes de responder: "(...) olhe eu não aproveito disso aí. Eu acho que realmente é uma questão até às vezes de consciência. Certo, a gente tem realmente aqui na escola esse acordo, não é lei, mas a gente, esse acordo de que realmente o professor nesse dia, o funcionário ele pode tal tudinho..." 
Apesar de chamar a atenção de que esta prática é uma "falta de consciência", ela a defendia como "estratégia de recursos humanos". Ela argumentou: 
"Mas a gente dá um jeitinho nesse dia que o professor folga a gente pega e essa turma não é prejudicada porque é um professor ou dois. Nunca aconteceu de ser mais do que dois professores num dia. Eu acho que não há prejuízo até porque a gente que trabalha com recursos humanos sabe, querendo ou não, é um estímulo, como pessoa. Então, pôxa, alguém me deu um pouquinho a mais de valor, já que a gente não tem como profissional, remuneração salarial, ou até às vezes de uma capacitação digna, né. Então, eu vejo por aí. Muitas colegas que trabalham noutras unidades como rede particular que não tem, aí diz, até porque, realmente às vezes só lembra pra dá um parabéns, enquanto a gente permitiu que ele tivesse uma programação diferente com a família. Querendo ou não é uma valorização (...) ao ser humano".
O LP, como foi dito, não somente registra as presenças e ausências dos professores, mas serve para justificar a ausência pelo próprio envolvido, para demonstrar algum problema de gravidade emotiva, culpar a natureza, "dar parabéns" pelo aniversário (escola Recife 2), justificar a ausência sem especificar (certamente esperando compreensão da direção ou é o dia de aniversário e não se quer assumir no documento). Encontraram-se no LP como justificativas das ausências: 1. "Luto" e "Falecimento de meu tio"; 2. "Justificado"; 3. "Pai doente", "pai hospitalizado" e "filho doente"; 4. "Declaro que faltei por motivo justo"; 5. "Chuva"; 6. "Doente". 7. "Professora trabalhando confeccionando roupa para a escola"; 8. "Deixei atividade com Marluce"; 9. "Faltei por motivo de pressão alta", "Faltei por motivo de viagem", "faltei por motivo superior"; 10. "greve". 
Diferentemente da escola Recife 2, há uma praxe na escola Recife 1 de os próprios professores registrarem suas faltas. Computaram-se 26 faltas registradas pelas próprias professoras "Faltei". Os tipos de relação profissional desenvolvida nessa escola possibilitam este autocontrole e valorização desse registro da falta, quais sejam: processo eleitoral para diretor e criação da comissão eleitoral, criação de Conselhos de Classe, da Unidade Executora e comissões diversas e propaganda sistemática em cartazes e discursos de que a escola é democrática. Certamente, a direção tem que fazer vista grossa sobre muitas faltas para que este tipo de conduta  exista, havendo, aí, uma troca simbólica entre os envolvidos: cumpram razoavelmente suas responsabilidades e nós da direção saberemos reconhecer as dificuldades por que passa o professor. Mas, além desta troca, acredita-se que estas condutas de autocontrole ocorram pelo papel de liderança e de imagem positiva que esta direção apresenta para a comunidade e para a DEE. Apesar de existir esta praxe, a direção da escola busca um controle sobre os mesmos: há rasuras que desmentem, com corretivo, que o professor esteve presente na escola. Por exemplo: 1. Seis casos de um professor que assinou o ponto e a direção corrigiu, indicando que ele tinha faltado; 2. Duas faltas assinadas no dia da paralisação e corrigidas pela secretaria. Podemos deduzir daí que o LP como quase-lugar pode se transformar em espaço: momento de luta e conflitos, mesmo que prepondere a hierarquia. Se a direção faz  "vista grossa" para alguns, para outros consegue "enxergar" bastante, e deixa sua marca registrada no LP.
A circulação pelos ambientes é hierarquizada e anti-conflitante, e que os ambientes da escola expressam as significações da cultura doméstico-clientelista: tudo é permitido na circulação do cotidiano como  forma de se criar um lugar do Éden; há locais mais valorizados que outros e estes são os locais de poder (quando em momento de decisão), principalmente nos momentos de reunião. Mas há ambientes valorizados que representam uma dimensão de amor ao bem público (tanto pelo uso como pela importância social): os banheiros dos alunos e depósitos de alimentos. A preocupação das dirigentes com isso indica bem esse aspecto, uma responsabilidade com o bem público, assim como a biblioteca, por estar constantemente aberta e recebendo alunos, além de criar atividades pedagógicas.
Essas trocas simbólicas da manutenção da hierarquia e determinado tipo de poder não ocorrem apenas nos ambientes físicos, mas no instrumento de poder de coerção: LP. O LP serve como meio de comunicação, mediação e negociação e, algumas vezes, como imposição do diretor (quando ele não gostar do profissional ou de algum comportamento dele). Portanto, não procedem as interpretações de que a ordem burocrática é impessoalizada  e segue os trâmites desse imaginário. Sua lógica é outra: o LP não serve nos momentos difíceis (expor algum problema que o professor esteja passando) para impor e colocar o profissional em seu lugar, com cortes no seu vencimento, mas para apaziguar, esclarecer problemas que o profissional passe em outros momentos.

Escola Recife 2 :  Instrumento de coerção organizacional: Livro de Ponto (LP)

Nesta escola computaram-se 442 faltas nos meses de fevereiro a junho. Significa que  os professores faltaram menos que na escola Recife 1. Mas não se pode fazer uma leitura apressada, porque aqui não se computou o mês de julho (4 dias de paralisação dos professores) e duas folhas com os nomes dos professores que estavam com um traço transversal indicando paralisação dos professores (o que indica 240 faltas a mais). Não foi computada nenhuma dessas faltas. Por outro lado, não havia registro, em boa parte do livro, de saída mais cedo ou chegada tarde do professor. Nas observações sistemáticas do cotidiano  isto era muito evidente. Se forem acrescentadas as 15 faltas correspondentes até 3 h/a, aumentará a ocorrência de falta de assiduidade. 
Se fossem computadas as faltas "justas" e "legais", chegava-se a um total de 77 faltas, sendo justificadas:  reunião: 7 faltas; assembléia: 10 faltas;  paralisação: 2 faltas e, por último, atestado médico: 58 faltas. Subtraindo as faltas "justas" e "legais", obtém-se um resultado final de 365 faltas. Ou seja, no total geral, aqui houve mais faltas que na outra. É bom observar que as assembléias dos professores são esvaziadas, o que certamente, significa dizer que, parte dos professores faltam a escola e não comparecem a assembléia.
Já quanto às faltas de assiduidade dos professores às sextas-feiras, esta escola  chegou em nosso cômputo geral a 67 faltas, sendo as "justas" e "legais": atestado médico: 10 faltas;  folga: 1; reunião: 1; luto: 1;  esqueceu de assinar: 4, perfazendo um total de 17 faltas. Portanto, o resultado de faltas "justas" e " legais" fez cair para 50 as faltas às sextas-feiras. Isto significa que na escola Recife 1 faltava-se menos que na escola Recife 2.
Quanto à "malandragem" do "dia de aniversário", na escola Recife 2 a ocorrência se faz bem maior: 11 faltas computadas por este motivo. Há ainda uma observação a este respeito:  somente uma falta foi registrada por este motivo com as professoras de 1ª a 4ª série. Parece estranho, pois este segmento de professores usufrui bastante deste artifício em outras escolas. Estes dados coletados, nas duas escolas, são dados parciais, não expressando por completo a realidade. 
Outro aspecto que diferencia esta da escola Recife 1 é quanto ao "autocontrole" das faltas de assiduidade. Não era prática comum o professor desta escola assumir sua falta de assiduidade. Apenas encontramos dois registros de "faltei", sem querer justificar ausência.
Quanto às justificativas das faltas de assiduidade, há diversas, buscando que a direção corrija algum erro da falta, através de problemas pessoais e de saúde, esquecimentos, dor pela perda de um ente querido, comemoração de um dia especial para o envolvido, luta política. Mas há momentos, também, de conflitos com a direção, sendo esta quem tinha o poder de abonar ou não as faltas ("s/ab"). 
O  LP não é apenas um instrumento organizacional impessoal, mas um espaço de luta e negociação dos funcionários com a direção. Ele é um instrumento que serve para "esclarecer" registros improcedentes ("folga", "eu estava presente") e, também, como instrumento de poder (s/abono), quando o diretor registrou que não daria abono a dois professores que escreveram no ponto que não compareceram à escola por motivo da sujeira do banheiro. Mas o ponto serve, também, para se confraternizar com o aniversariante. Várias vezes foram vistas mensagens de confraternização ao aniversariante nesse livro.
As justificativas encontradas são: 1. "Esqueci de assinar", "esqueci"; 2. "Doente- enxaqueca"; 3. "Luto"; 4. "Filho doente"; 5. "Parabéns por seu aniversário. Todos estão convidados [na] boa hora", "Parabéns", "ANIVERSÁRIO. PARABÉNS!", "ANIVERSÁRIO", "Ele aniversariou"; 6. "Participei do ato público do Estado"; 7. "Não tem aula à noite", "(eu compareci) (eu estava presente)", "Não tenho aula", "Não teve aula nesse dia", "Engano"; 8. "Não compareceu. S/ abono", "Só à noite em virtude dos banheiros podres" "Sem abono" "não compareceu", "[só à noite] banheiro sem água. S/ab", "s/ab"; 9. "incêndio no prédio"; 10. "FOLGA".
Considerações finais

As significações imaginárias sociais das relações de trabalho aqui vistas não se apresentam como Weber (1976)  ressaltou sobre a autoridade legal (domínio burocrático) : 1. Que a norma legal visa o utilitarismo;  2. Que todo direito consiste, essencialmente,  num sistema integrado de normas abstratas; 3. Que a pessoa que representa tipicamente a autoridade ocupa um "cargo"; 4.  Que, como membro da "associação", respeita-se a lei; 5. Os "associados" devem respeito à ordem impessoal e não  ao indivíduo. As suas categorias fundamentais são, segundo o mesmo autor: 1. Definição clara dos instrumentos necessários de coerção e limitação de seu uso a condições definidas; 2. As normas que regulam o exercício de um cargo podem ser regras técnicas ou normas (se se pretende ser racional, torna-se inadiável a especialização).
 Ora, vimos aqui que a troca simbólica existente compactua com práticas que ferem esses elementos postos anteriormente, e não só apresenta-se, também, como um "pacto" entre os pares para a garantia da não-existência do conflito. O imaginário do Éden (do paraíso) é o fundamento para que essa troca simbólica se desenvolva e exista. E só existe a troca simbólica porque há confiança entre as partes envolvidas, possibilitando assim, o cumprimento dessa troca. Se as relações sociais só correm pela dádiva, o seu fazer no interior do Estado traz bastantes problemas para o cumprimento do papel do Estado frente aos interesses da sociedade, pois os cumprimentos firmados entre os pares, agridem frontalmente, o Estado assistencialista em benefício do mundo privado.
Nas duas escolas, são comuns essas práticas, mas na escola Recife 1, os mecanismos de poder se complexificam, porque ela ampliou uma diversidade de conselhos com funções diferentes, incorporando "representantes" de diversos segmentos da comunidade escolar (na escola Recife 2, está centrado exclusivamente na pessoa do diretor). Há uma certa diluição de poder na escola Recife 1 que possibilitará, talvez, num tempo qualquer, a difusão de poderes que faça com que a "cidadania da personalização" se extinga ou perca força (por exemplo, com a abertura de concurso público). Isto tem reflexos nesse mecanismo de poder: o LP. Na escola Recife 1, vários professores registraram suas faltas no próprio LP. Isto representa um grau de autocontrole complexo, em que o indivíduo tem que se reconhecer como parte desta coletividade e assumir publicamente sua falta.
Podemos concluir então que, na escola Recife 2, os mecanismos de poder organizacional (quase-lugar) se apresentam mais tradicionais, mais "puros", enquanto, na outra, coexistem mais harmoniosamente e imbricadamente o  moderno e o tradicional.
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