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Administração da escola básica: análise dos registros do aproveitamento dos alunos.
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Ao falarmos de objeto de estudo em política e administração da educação referimo-nos a fenômenos diferenciados, cuja abordagem demanda muitos níveis de análise, ou planos de segmentação e de englobamento  Roberto DaMatta destaca a importância das operações de contraste e oposição com outros domínios e espaços, para a construção do conceito de “casa”. Para esse autor,“o espaço definido pela casa pode aumentar ou diminuir, de acordo com a outra unidade que surge como foco de oposição ou de contraste. [seja a rua, seja a cidade, o país] ... Tudo ... depende do outro termo que está sendo implícita ou explicitamente contrastado. “ (DaMatta, 1987, p.16). Acentua que estas operações, junto com uma outra operação lógica  - o  englobamento “na qual um elemento é capaz de totalizar o outro em certas situações específicas” (DaMatta, 1987, p. 17) - permitem variações, combinações, segmentações na discussão do fenômeno em estudo.. As políticas podem assumir múltiplas formas, incluindo a legislação, recomendações oficiais, planejamentos ou declarações oficiais, manifestações de intenções de ação acerca de determinados problemas, dentre outras. Podemos também encontrar o termo política referindo conflitos de forças, responsabilidades e contradições entre interesses divergentes. Nos dias atuais as políticas estão, cada vez mais, sob a lógica de uma “concertación patrocinada pelo Banco Mundial” (Bueno, 2000, p.15), sendo necessário considerá-las na dinâmica dos movimentos sociais e do capital e nas perspectivas local, regional, nacional e internacional. Stromquist (1996) ao referir as fases A autora fala de quatro fases: identificação de problemas, formulação, autorização e legitimação de propostas, sua implementação e, por fim, o momento de mudança. pelas quais passam as políticas, tomadas como declarações públicas, indica que os diferentes atores e intencionalidades envolvidos, os diversos tempos, os variados contextos em que estes se movem, bem como os antecedentes e tramas históricas em que se situam (estes últimos exemplarmente destacados por Shiroma, Moraes, Evangelista, 2000), evidenciam a complexidade de elementos que envolvem as políticas da educação. Por outro lado, as segmentações e englobamento também decorrem da evidência de que instrumentos formais de política, por mais elaborados que sejam, não asseguram o alcance dos objetivos propostos, seja porque em seu detalhamento não chegam a abranger a diversificação e multiplicidade de casos, seja pelo fato de que, em sua execução, há tanto lugar para práticas inusitadas, como espaço para a emergência de componentes rotineiros, de repetição e de reprodução.
"Nenhum formulador de políticas pode enunciar completamente essas políticas, e poucos tentariam isso, pois sabem que não é possível elaborar um texto legal, por exemplo, que cubra todas as contingências, todos os casos possíveis. O que os formuladores de políticas fazem é permitir que os responsáveis pela administração determinem muitos elementos da concepção que apenas esboçam." (Lindblom, 1981, p. 60).
Esta noção de que a enunciação de políticas é sempre parcial e que em outros níveis de segmentação ocorrerão desdobramentos, refocalizações, realinhamentos, nos remete não só para a compreensão de que há planos de segmentação e de englobamento diferenciados, como também para a compreensão da indissociabilidade entre política e administração (Miliband, 1972; Offe, 1990) na dinâmica dos sistemas sociais. Assim, se por um lado, falar em política é também falar em administração, por outro, falar em administração da educação é, de alguma forma, tornar objeto de reflexão práticas mais localizadas que apontam para dados individualizados, desagregados, factuais, mais na direção de enfocamento do vivido as quais também podem ser interpretadas como evidências de políticas e suas formas refratadas de manifestação.
A abordagem de um ou outro aspecto envolvido na área de política e administração da educação, exige a construção de objetos de reflexão pela explicitação do conjunto de relações e do enfoque de observação que dá a ver tal objeto, sob um determinado aspecto. Construir um objeto de reflexão demanda a delimitação de uma “unidade de concepção” Aqui faço aproximações com o conceito de escala (Castro, 1995, p. 121 e ss) pelo qual a autora, com base em Lacoste, discute que as diferenças de tamanho da superfície, em geografia, implicam em diferenças qualitativas e quantitativas dos fenômenos. Esta abordagem permite afirmar que a realidade aparece diferente conforme o nível de análise adotado; a escala de observação cria o fenômeno (Castro, 1995, p. 131). pela qual se evidenciam relações entre fenômenos os quais, sob outro recorte, não teriam visibilidade. Assim, o objeto científico é um sistema de relações expressamente construído, pois toda a “investigação científica se organiza de fato em torno de objetos construídos que não têm nada em comum com aquelas unidades delimitadas pela percepção ingênua” (Bourdieu, 1975, p. 52). Não sendo pré-existente, um objeto de estudo está vinculado à elaboração de discursos sistemáticos, à realização de rupturas epistemológicas (Fourez, 1995, p. 107), e à problematização de conceitos, rejeitando a naturalização e a visão dos mesmos como “dado” empírico.
Este trabalho analisa alguns documentos São documentos coletados em vários momentos e em diferentes instituições – escolas municipais, estaduais e particulares. utilizados, rotineiramente Assume-se aqui o conceito de rotina como um produto cultural produzido e reproduzido de forma a organizar a cotidianidade, como um tipo de tecnologia constituída pelas instituições ou pelos indivíduos a qual, com o passar do tempo, modela ações, automatizando respostas. As rotinas criam modos de organizar e controlar a vida (Barbosa, 2000, p.95 e ss)., em escolas de educação básica. Documentos de diferentes momentos históricos, analisados como dispositivos Um dispositivo é um conjunto de meios dispostos planejada e ordenadamente, com vista a um determinado fim, contendo uma certa prescrição. em cuja estrutura estão contidas hierarquias, concepções de gestão e de aluno, e estratégias de comunicação, demonstrando como tais documentos revelam práticas com níveis diferentes de  distanciamento entre a escola e os pais e como as tecnologias Neste trabalho as tecnologias referem-se a formas operacionais específicas (procedimentos de gestão, uso de instrumentos, equipamentos e recursos de tipos e níveis diferentes) de realizar alguns trabalhos na escola. Como o texto tematiza os boletins escolares e o registro do aproveitamento dos alunos, são discutidas tecnologias a eles associadas, desde as mais simples até outras, mais complexas, decorrentes dos avanços da informática. Entende-se com Fourez (1995, p. 224) que “quanto mais complexas são as tecnologias, mais elas ficam nas mãos de especialistas”, e que elas não são meros instrumentos materiais, mas formas de organização social. As tecnologias se impõem não como uma simples possibilidade, mas como uma adaptação necessária às exigências das técnicas modernas, de forma coercitiva, implicando no abandono de outras maneiras de saber (Fourez, 1995, p. 220). No caso do tema em estudo as alterações tecnológicas implicam nos processos de aproximação e distanciamento entre a escola e os pais. neles presente intervém em tal distanciamento. Assim, as operações de contraste e oposição são realizadas pela consideração das rupturas ocorridas ao longo do tempo pela diferenciação da gestão e dos recursos tecnológicos e sua cristalização nos documentos escolares em estudo. Tematiza-se elementos do cotidiano escolar o mais das vêzes invisíveis pois incorporados a processos escolares que se rotinizam.
Registro do aproveitamento escolar: o papel do diretor.
Na primeira metade do século XX, as tecnologias disponíveis no âmbito das escolas demandavam diretamente a ação do diretor. O registro de médias de promoção de alunos “Livro de registros das médias de promoção do primeiro Ano Complementar do Ginásio Estadual Sévigné”, datado de 21 de dezembro de 1929. é um exemplo de como as escolas assentavam o aproveitamento do aluno. Era um livro artesanalmente feito pela diretora da escola, cujas páginas eram rubricadas e numeradas por ela. Totalmente manuscrito pela diretora, nele o nome de cada aluna era escrito inúmeras vezes, tantas quantos fossem os exames parciais prestados em cada componente curricular, a cada ano letivo. O ato de escrever e reescrever o nome de cada uma das alunas e registrar seu aproveitamento em cada componente curricular, provavelmente aproximava a diretora de cada aluna da escola, pois o registro das médias de promoção era uma atribuição específica da diretora, não passível de delegação. Com isso, a direção acompanhava individualmente o aproveitamento de cada aluna e tinha uma visão de conjunto de cada turma, em cada série do curso. A distribuição no papel, a seqüência de colunas, a caligrafia e a rubrica/carimbo Não era um carimbo com nome do estabelecimento de ensino, apenas com o nome da diretora escrito em letra cursiva, imitando sua assinatura, sem indicação de cargo. Esse carimbo eqüivalia à rubrica. eram as tecnologias do documento. O espaço bem planejado, a disciplina e perfeição no traçado; a disposição das informações no papel considerando tanto os espaços deixados em branco como os espaços escritos; a forma, portanto, além das informações, constituíam o documento como único e sob direta responsabilidade da direção. Não havia como reproduzí-lo. Assim, sua localização era também única, na própria instituição escolar. A característica coletiva do registro decorre da listagem dos nomes das alunas, constituindo turmas em relação a cada disciplina objeto de sabatina, exame final ou exame de segunda época, sendo, em seu conjunto, um documento de uma série mas de diferentes turmas e anos letivos. Uma certa neutralidade no tratamento das alunas pode ser apreendida pela seqüência de nomes em ordem alfabética. Como representação escrita de atividades escolares indica uma hierarquização, percepção e concepção dos componentes curriculares, criando um significado de precedência ao seqüenciá-los: Português, Francês, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Moral e Cívica, Solfejo, Ciências, Desenho, Economia Doméstica, Bordado, Ginástica.
Na mesma época, entretanto, os relatórios impressos “Relatório do Ginásio Municipal Feminino Sévigné, referente ao ano letivo de 1928, impresso na tipografia Santo Antônio do Pão dos Pobres”, documento de 65 páginas, ilustrado, constituído, inicialmente, de um texto descrevendo as origens do colégio e incluindo transcrições de decretos que demonstram a interferência e normatização intensa da instância estadual sobre o colégio no período, bem como indicações de aproveitamento por disciplina e por série, citando nominalmente as alunas e a premiação por aplicação, aproveitamento e comportamento que obtiveram. demonstram outra finalidade e uma estratégia da escola apresentar-se à sociedade posto que o mesmo era impresso em tipografia e disponibilizado, em grande número de exemplares, ao público. Dentre outras informações, a relação nominal das alunas de cada série, o grau que cada uma delas obtivera em cada componente curricular naquele período letivo, as que obtiveram menção honrosa assim como as premiadas, eram registradas nesse documento em forma de livro, do qual eram feitas muitas cópias. Não um documento único, artesanal, feito à mão pela diretora, mas um documento impresso, reproduzível, em muitos exemplares. Não mais um documento referente a um único adiantamento - primeiro ano do curso X, com informações de diferentes anos letivos -, mas um documento síntese do ano letivo, informando acerca de diferentes séries e todas as alunas da escola. Esse relatório poderia ser disponibilizado para várias pessoas, instituições e para cada aluna. Tal forma de conceber e socializar o registro do aproveitamento dos alunos criava significados diferenciados. Muitos poderiam ser os seus leitores; além dos pais, dos padrinhos, outros familiares e vizinhos, o que criava, possivelmente, uma outra forma de comportamento frente a avaliação. Disponibilizado para um sem número de pessoas e instituições, instigava, possivelmente, novos sentidos para o estudo de parte de cada aluno e para a própria escola. Embora os alunos tivessem seus nomes listados em ordem alfabética, tais relatórios possibilitavam um ranking entre as notas de cada turma e com outras escolas da região. Da mesma forma, imprimir o relatório anual das atividades da escola, no qual  não apenas o nome do diretor figurava, mas também sua fotografia, significava diferenciação e status para a escola. Tal documento, embora identificasse cada aluno, sua performance, listasse as disciplinas do currículo e destacasse o diretor, não fazia qualquer referência aos professores e aos funcionários da escola, como se esses não existissem.
Nos dois documentos mencionados evidencia-se, no primeiro, um diretor com papel operacional relacionado ao registro do aproveitamento acadêmico do aluno, indicando, com sua caligrafia, responsabilidade direta com o aproveitamento escolar e com o processo de registro do mesmo. No outro, o diretor aparece como o agente da escola cuja face é apresentada ao público. O destaque ao diretor o representa como único responsável pelo trabalho escolar e pelos alunos, os quais, tal como ele, eram representados, com seus nomes, notas e fotografias de turma.
Boletim  escolar: dispositivo de aproximação/distanciamento e de hierarquização das relações escola - pais
Os documentos individuais de comunicação do comportamento dos alunos podem ter sido instituídos quando instituições escolares, tendo que atender tanto a alunas internas como externas, depararam-se com a necessidade de instituir formas de controle do comportamento das alunas externas cooptando, para tanto, as famílias. Neste sentido, um dispositivo adotado foi o boletim semanal “Boletim Semanal para alunas externas do Ginásio Estadual Sévigné, referente a notas obtidas em comportamento, aplicação, assiduidade e civilidade”, pequeno documento em cartolina o qual os pais deveriam assinar e que não trazia indicado nem série, nem turma a que a aluna estava vinculada. Desde 1923 esta escola já adotava tal documento.  de comportamento. Este boletim era multiplicável, enquanto documento que manifestava um procedimento institucional, uma intenção de comunicação. Era entretanto, também, um documento único, de natureza privada e circulação restrita, quando preenchido com nome, notas, graus e assinatura; artesanal, no registro manuscrito de informações específicas para uma só aluna, a cada semana de aula.Para as alunas internas, este boletim era dispensável. A escola, em seu cotidiano, havia que conformar, sem a ajuda dos pais, traços de comportamento, aplicação, civilidade junto às internas ao organizar o seu dia e intercalar aulas, estudos, refeições, descanso. O boletim, sendo semanal, indicava preocupação de formação, avaliação, registro e comunicação do comportamento das alunas externas para além das matérias de estudo ou séries de um curso e que, as famílias, deviam acompanhar amiúde o seu desenvolvimento. Sendo um documento semanal evidenciava controle e o rítmo de modelagem do comportamento desejável na época. Os pais deveriam envolver-se com esta formação, gastando tempo, a cada semana, ao ler as notas obtidas por suas filhas e ao assinar nele o seu nome; quiçá tomando medidas cabíveis. Uma hierarquia estava nele inscrita. A escola se anunciava, primeiro pelo nome registrado no alto do boletim. Os pais, ao assinarem, na parte inferior do mesmo, após todos os itens de avaliação e notas registradas, demonstravam sua concordância e anuência com o registrado e submissão com o ali registrado.
Hoje, o que usualmente se conhece como boletim escolar é um documento individualizado que focaliza o desempenho escolar de um aluno na dimensão de aquisição de conhecimentos nos diferentes componentes curriculares. Tais boletins se configuram nitidamente como um instrumento de comunicação das representações que a escola produz acerca do aluno. A autoridade da escola se impõe e se comunica aos pais e ao aluno pois, o que em primeiro lugar compõe o boletim, é o nome e endereço da escola, ou seja, a identidade da instituição. O boletim tem autoria e localização diferenciando assim o papel da escola e dos pais com relação ao aproveitamento do aluno. Nele a escola se apresenta como uma instituição espacializada, situada em um lugar – endereço da escola. Mesmo para quem o ler à distância – no tempo e no espaço - a escola é uma presença tácita que emite os registros sobre aquele aluno. São registros que produzem uma estrutura, uma ordem, uma subordinação - sobre aquele aluno, em um certo lugar, naquela escola, num determinado período de tempo. Dependendo da escola, os boletins podiam trazer impressos além do nome, os objetivos da escola, trechos do regimento, mensagem aos pais convidando a uma integração mais intensa com a escola, horário em que os professores estariam disponíveis para atendimento aos pais, critérios de avaliação, condições de aprovação para a série seguinte, recomendações a serem atendidas para que o aluno obtivesse um melhor aproveitamento nos períodos seguintes, bem como trechos de autores e pensamentos sobre o processo de educação. 
Confeccionados em tipografia ou mesmo em mimeógrafo, no início do ano, eram, na escola, identificados com o nome do aluno, série, muitas vezes indicando o curso realizado, a turma a que o aluno pertencia, o número do aluno na mesma e, logo a seguir, assinados pela diretora da escola e pela professora da classe, recebendo, por vezes, o carimbo com o nome do estabelecimento. Em geral, a identificação do boletim era feita de próprio punho pela professora de turma ou pela secretária da escola, em manuscrito. Apenas escolas com mais recursos e mais pessoal de apoio administrativo datilografavam os dados de individualização do documento: o nome do aluno e informações acerca de sua série e turma. Os graus obtidos pelo aluno eram escritos, bimestralmente, em colunas, ao lado de cada componente curricular. Invariavelmente impressos em preto, as cores de registro das informações - graus referentes ao aproveitamento dos alunos -, que iam sendo acrescidas ao longo do ano letivo, eram, a azul, ou a preta. A cor vermelha era apenas eventualmente utilizada com uma simbolização específica. Graus que significavam um aproveitamento satisfatório eram registrados com tinta azul ou preta e os que significassem aproveitamento insuficiente eram registrados em vermelho, chamando imediatamente a atenção de quem lia o documento, pela cor vermelha que significava em si, insuficiência, atenção, reprovação.
Não apenas o suporte dos boletins escolares era diferenciado, mas os instrumentos utilizados para o registro dos graus escolares também o eram. De um para outro bimestre as tintas das canetas utilizadas podiam ter tonalidades diferentes. Ao final do ano letivo, a diferenciação de talhe de letra era também constatável se o aproveitamento de vários bimestres estivessem registrados pois, mesmo sendo uma única pessoa a registrar os graus - a professora de classe ou a secretária -, a diferenciação de traçados, o colorido das tintas, a ação do tempo sobre os caracteres registrados no boletim imprimia uma particularização definitiva ao documento.
Os boletins eram documentos que circulavam, eram transportados dentro da escola e entre a escola e a residência dos pais. Tal circulação implicava em um rítmo que articulava tempos e espaços. Havia um período para registrar os graus nos boletins – o que era feito no interior da escola -, um tempo para distribuí-los aos pais – quando era realizada uma reunião na escola ou entregue aos alunos em sala de aula os quais deveriam levá-los para suas casas e entregá-los aos pais -, outro para recolhê-los novamente – entregues pelos alunos em sala.
O fato de serem produzidos ou recebidos dava aos boletins um status oficial, enquanto seus atributos – ausência de rasuras, preenchimento padronizado, assinaturas - atestavam sua autenticidade “Documento oficial denota informação registrada que é apreendida como uma entidade física e cujos atributos nos ajudam a fornecer a prova autêntica e contemporânea de uma operação ou transação”  (Dollar, 1994, p. 7-8).. Se à escola cabia conceber o boletim e preenchê-lo cada vez que desejasse comunicar formalmente sua representação do aproveitamento dos alunos, aos pais, cabia indicar conhecimento de seu conteúdo pela assinatura colocada sempre ao lado do indicador de tempo a que correspondia cada informação - mensal ou bimestral. Esta forma/boletim exige pais alfabetizados, capazes de ler e interpretar, de tornar significantes aquelas colunas, letras e números assentados em um pedaço de cartolina. Nele sua assinatura significa co-responsabilidade com a direção e os professores. A assinatura do boletim pelos pais e professor está na raiz da identificação de cada um deles como sujeitos Marques (1999, p. 96 ss) discute a relação entre o ato de escrever e o fazer-se sujeito no mundo. participantes neste processo de avaliação do aproveitamento do aluno. O pai assina assumindo o lugar/significado que a escola lhe atribui como responsável pelo filho e co-responsável, com ela, pelo aproveitamento do mesmo. Pode-se dizer que, ao assinar, o pai manifesta o reconhecimento da autoridade da escola e do professor e sua concordância com a representação ali registrada acerca do aproveitamento de seu filho. Ao assinar, o pai reitera sua identidade e se reconhece, também, como responsável ativo pelo aproveitamento do filho.
As hierarquias curriculares estão presentes no boletim. A seqüência com que as disciplinas são registradas e sua distribuição em colunas indica o destaque dado à Língua Portuguesa e à Matemática. O professor faz-se presente nestes boletins por sua assinatura e, muitas vezes, por anotações descritivas referentes ao comportamento do aluno e melhorias que deverá empreender em seu trabalho escolar, além de, muitas vezes, assumir o registro manuscrito dos graus. No boletim o diretor está presente, mas coadjuvado pelo professor. É um documento que visa produzir efeitos referentes à comunicação do resultado do aproveitamento dos alunos, de envolvimento dos pais, um espaço de interação entre os pais e a escola, bem como de sua hierarquização.
Nos anos noventa, muitas escolas adotaram o boletim impresso em formulário contínuo e com informações registradas com impressora matricial. A estrutura geral do documento era previamente impressa em gráfica em formulário o qual era completado com auxílio de programas de computadores que permitiam imprimir, no local exato, o grau correspondente a cada componente curricular obtido pelo aluno, em cada bimestre. A autoria e a posição de originária da informação ainda permanecem marcadas pela escola que mantém, de forma inequívoca e exclusiva, a sua identificação – o nome da escola em letras grandes, em destaque. Entretanto, a partir deste momento, a assinatura dos pais não tem mais espaço no boletim. A cada bimestre um novo documento é emitido pela escola, com os dados cumulativos dos bimestres anteriores e enviado para os pais. As diferentes grafias que indicavam os variados tempos em que eram confeccionadas e registradas as notas, e as diferentes pessoas que o faziam, já não mais têm lugar. A impressora matricial mecaniza e despersonaliza os registros do aproveitamento escolar dos alunos.
Se as tecnologias e seus usos resultam de um processo que, ao organizar-se, subverte as anteriores relações sociais e institucionais com repercussões no coletivo (Marques, 1999, p. 41), esta nova forma de apresentação do aproveitamento dos alunos – boletim impresso em formulário contínuo -, ao modernizar e racionalizar o trabalho nas escolas, de alguma forma constrói novos significados acerca das responsabilidades dos professores e dos pais frente ao desempenho escolar dos alunos/filhos. Os graus são assentados, mas as assinaturas que os legitimavam e os testemunhava como atores envolvidos pessoalmente, e presentes no processo, desaparecem.
Do primeiro ao quarto bimestre o registro é sempre igual, a mesma tinta, a perfeição dos números e letras padroniza todos os boletins. Comparativamente, os boletins são muito mais semelhantes entre si, apenas diferenciados pela identificação de pertencimento e pelo aproveitamento obtido pelo seu proprietário. A forma anterior entretanto, trazia muitas diferenciações o que tornava cada boletim um documento único, artesanalmente feito, marcado pelo tempo e pelas diferentes pessoas que dele tomavam parte. Se anteriormente um boletim só era fiel com a assinatura da direção, da professora e dos pais, agora o boletim passa a ser descartável. Quando a escola entrega o boletim do segundo bimestre, o do primeiro pode ser eliminado pois as informações que ele continha passam a estar presentes na nova via, mais completa. Por ter validade provisória, tira o peso de acumulação que a forma anterior – boletim em cartolina, durável por um ano inteiro -, continha. A descartabilidade mais o associa a consumo rápido, do que a construção histórica, laboriosa e progressiva da aprendizagem e compreensão do mundo. Não só o boletim se altera, mas os processos de registro da vida escolar que o produzem. Os traços artesanais de trabalho manual que impregnavam os registros do aproveitamento do aluno, desaparecem. A ordem, padronização, mecanização se impõe. A instituição se confirma, tanto como origem das notas que expressam o aproveitamento do aluno, como portadora de técnicas modernas para fazê-lo. Entretanto, as pessoas e suas marcas se esvanecem. Ao desaparecer o manual-pessoal do processo, ocorre uma profunda ruptura nas rotinas da escola bem como nas representações de quem são os envolvidos e responsáveis.
Atualmente, algumas escolas disponibilizam em sua página web o aproveitamento obtido pelos alunos. Mediante uma senha, os pais podem acessar os graus alcançados por seu filho e, se desejarem, podem imprimi-los em sua residência, gravar em disquete ou no disco rígido de seu computador as informações que anteriormente eram comunicadas pelo boletim, em papel. A cartolina, o papel, o formulário contínuo não são mais os veículos para a comunicação aos pais do aproveitamento dos alunos. Resta apenas a informação num espaço virtual passível de ser acessada e impressa em qualquer tipo de papel, em qualquer lugar, por várias pessoas, contanto que possuam a senha de acesso. A concepção de documento escolar altera-se profundamente. É um documento o boletim que o pai imprime em sua casa, ou o documento é o virtual que o pai grava no disco rígido de seu computador? Ou o boletim é aquela imagem luminosa As imagens digitais são constituídas, nas telas dos computadores, por pixels (picture element), pontos que, juntos, formam uma imagem; um pixel é um ponto iluminado na tela (Recoder, Abadal, Codina, 1995, p. 182). na tela do computador. Ou ainda, é documento a informação que está no banco de dados da escola e que num momento gera a forma boletim/virtual - do João da 5ª. Série, do Marcos da 8ª. Série -, mas que se mantém num grande conjunto agregado de dados? Não se trata da digitalização de um documento que foi concebido originalmente em um suporte material e, posteriormente foi digitalizado – passou pelo processo de scanner –, mas de um documento que tem sua origem em bytes “Um bit não tem cor, tamanho ou peso e é capaz de viajar à velocidade da luz. Ele é o menor elemento atômico do DNA da informação” (Negroponte, 1995, p. 19)., extraído de um banco de dados que encerra a memória não de um ato/fato administrativo Refiro-me ao documento de um ato/fato administrativo, no sentido de um registro que é produzido em cumprimento a uma fase do processo decisório e que visa desencadear operações que se convertem em atos/fatos administrativos. Os documentos informam, corroboram, legalizam rotinas administrativas, decisões tomadas, fluxos de comunicação. No âmbito da Documentação, cada ítem documental encerra em si a memória de um ato/fato administrativo.” (Silvino Filho, 1995, p. 14)., mas uma lógica de processamento administrativo muito mais ampla no âmbito da instituição escolar do que uma rotina ou um ato administrativo isolado.
No boletim/virtual a assinatura do diretor está presente, digitalizada, sempre igual. O sentido de autoria da assinatura se esvai, se descaracteriza. O desenho é de uma assinatura, mas a característica de ser digitalizada, reproduzível, repetível sem que seu autor a trace num local específico, com o significado de que tem ciência, de que leu as informações contíguas, por isso está ali assinando, retira o significado de responsabilidade, trazendo uma certa impessoalidade e distanciamento.
Se, anteriormente, os boletins poderiam trazer impressos excertos da filosofia, dos objetivos, do regimento da escola e outras mensagens, além do registro do aproveitamento, o apresentado mediante os recursos da informática também proporciona esta facilidade, na medida em que um site é um documento hipermída, não linear. Tendo consultado o boletim na web, os pais podem verificar on line o currículo da escola, horários de atendimento dos professores, clicando em outros virtuais espaços da escola. Anteriormente entretanto, estas informações estavam ilhadas, recortadas no boletim, cujo espaço era restrito. Na web porém, podem ser oferecidas de maneira integrada e conforme a curiosidade e necessidade do consulente. O ambiente da web não apenas exibe as informações de avaliação do aluno, mas torna disponível outras tantas informações agilizando sua circulação entre escola e pais. Assim, ao compor o boletim eletrônico com outras informações da escola, multiplicam-se as possibilidades de produção de sentido acerca da escola A escola poderá tratar o boletim eletrônico não como um simples equivalente do boletim em papel, mas com as possibilidades que a web e os database views oferecem disponibilizando, por exemplo, tabelas, índices, gráficos por disciplina, por turma, pareceres individualizados de cada professor sobre o aluno, dentre outras informações., o que permite um enriquecimento da leitura que os pais possam fazer, do próprio aproveitamento do filho.
O processo de comunicação escola-pais sofre profundas alterações juntamente com as modificações nos boletins escolares. As marcas pessoais de responsabilização de ambas as instituições – escola e família - com o que estava acontecendo com o aluno, desaparecem. Os pais não mais assinam documentos e não há, de parte da escola, um ato de entrega dos graus obtidos pelos alunos. As modificações nos boletins subtraem importância aos atos escolares, distanciando família e escola do contato face-a-face que poderia levar ao diálogo, ao questionamento, ao encontro pessoal. Nenhuma escola promoverá uma reunião com pais para entregar boletins que estão na web.
Embora possam ser utilizados recursos, neste ambiente virtual, para interação com os interlocutores (contabilização do número de vezes que cada senha realizou consultas, espaços para registro de dúvidas e respostas personalizadas, dentre outros), a impessoalidade é marcante. Poderíamos afirmar com Marques, estamos num momento histórico em que “não mais se busca informação para atuar sobre as tecnologias, mas as tecnologias passam a atuar sobre a informação” (Marques, 1999, p. 101) e sobre a relação entre as pessoas e, no caso do boletim virtual, sobre as relações escola-pais, sobre o significado da avaliação e sobre a importância da aprendizagem do aluno. Ao dispor os resultados da avaliação do aproveitamento do aluno na página web as escolas inauguram um processo de virtualização das relações escola-pais, com conseqüências para as relações da direção, dos pais, dos professores, dos alunos entre si e com os resultados do trabalho da própria escola. Nas palavras de Dowbor, a conectividade instantânea de qualquer unidade residencial ou de trabalho gera uma dramática transformação nas relações humanas (Dowbor, 2001, p. 23).  O boletim virtual imaterializa ainda mais a simbolização das aquisições dos alunos na escola expressa nos conceitos ou notas de aproveitamento pois, deixando de ter uma base material, tornam-se pura informação maleável, pontos luminosos na tela do computador. No caso do boletim eletrônico as informações têm sua origem na forma digital uma vez que estão contidas num banco de dados informatizado. O conjunto de registros que compõe esse banco de dados pode dar origem a informações obtidas mediante a aplicação de “filtros seletivos” que as organizam sinteticamente de diferentes formas, seja na aparência de boletim com as notas de um aluno específico, seja na forma de gráficos e índices, por turma, por componente curricular, e outras combinações.
Verifica-se, pela análise realizada, como a avaliação do aproveitamento do aluno sai do “regaço” do diretor e do professor e passa para um mural eletrônico, uma tela iluminada. São as tecnologias subvertendo relações sociais e institucionais, os papéis da escola, do professor, do diretor e dos pais no que se refere ao registro e comunicação do aproveitamento escolar. O boletim virtual supõe uma inicialização dos pais como leitores de novos códigos, com uma alfabetização tecnológica que lhes permita usar dispositivos como senhas e endereços eletrônicos. Pais com diferentes competências, mas uma escola também diferente. Exige dos pais uma disposição para interagir com a escola a qual não se coloca face-a-face, em um espaço específico e diferenciado de outros espaços sociais, em um prédio escolar. Os pais precisam buscá-la, mas não num lugar, numa rua, num bairro, num prédio de uma determinada quadra de uma avenida, na relação face-a-face com a professora ou com a diretora. É uma escola acessível de qualquer endereço, basta saber chegar num certo espaço eletrônico. A escola como lugar separado se esvanece O acesso à escola por meio da web de alguma forma problematiza características que explicam a construção social da escola. Julia Varela (1986), identificou a separação da criança do mundo adulto e a escola como lugar apartado do cotidiano da vida, como dois dos fatores que produziram a escola universal, obrigatória e gratuita e contribuíram para a emergência dos sistemas educacionais. A escola como este espaço específico, separado, está em questão quando analisamos o impacto das novas tecnologias nas instituições educativas.. Os pais podem ir à escola sem sair de casa, sem sair de sua sala, ou podem acessá-la de muitos lugares. Não é mais necessário colocar roupa e sapatos novos para ir à escola falar com a professora. Por outro lado, o espaço pelo qual pai e filho acessam os graus da avaliação escolar é o mesmo no qual a criança brinca com joguinhos eletrônicos, a tela do computador o que descaracteriza a escola como lugar separado de outros espaços sociais. As novas tecnologias instauram uma nova forma de vinculação entre a escola e a família. Uma outra escola se constitui com as novas tecnologias o que intervém nas relações entre os pais e a instituição educativa. De alguma forma, uma escola mais próxima mas com outras características identitárias nas quais a imponência e organização dos espaços e o cadenciamento dos tempos perde em importância. Ao acessar o boletim eletrônico os pais, pode-se assim interpretar, de alguma forma manifestam sua responsabilidade pelo filho. Não mais o ato de assinar, mas de ligar o computador, acessar o endereço, inserir a senha para ler o boletim é, nos novos tempos, uma manifestação de interesse e responsabilidade. Ao abrir a escola no computador o pai, por sua vontade, recria o boletim e efetiva a comunicação. Ao interagir com a máquina – acessando a página web, inserindo senha -,o pai interage com a escola, como receptor ativo.
A utilização progressiva dos recursos de informática no cotidiano escolar, seja como forma de comunicação intra institucional e com outras instituições, seja como forma de armazenamento de informações e racionalização de processos de trabalho, introduz elementos novos que modificam a natureza dos processos de gestão, o papel dos diferentes membros da comunidade escolar, a documentação institucional e a gestão de seus arquivos. Os livros de registro e relatórios como os anteriormente descritos, são documentos institucionais, situados na instituição que os gerou e conserva, a qual precisa providenciar espaço adequado para sua guarda e conservação. Os bancos de dados informatizados recebem constantemente novos registros procedendo, permanentemente, ao armazenamento e atualização de informações. Ou seja, um banco de dados informatizado, independe de espaço físico extenso, permanece ativo indefinidamente, o que independe da quantidade de informações que contenha, mesmo armazenando informações de 10, 20, 40 ou mais anos. Tais banco de dados produzem documentos diferenciados dos que são produzidos com outra base tecnológica. Os boletins de aproveitamento na forma eletrônica, são fugazes, pois são apenas um documento virtual, uma forma de apresentar as informações que estão, não em um livro, mas em um banco de dados Um banco de dados ou base de dados é “um  conjunto de registros não redundantes, homogêneos, ordenados de determinada forma, armazenados em suporte magnético ou óptico e acessíveis por computador, que constitui um arquivo para fornecer informação sobre determinado assunto” (Recoder, Abadal, Codina, 1995, p. 177), e um database views possibilita combinações dinâmicas e atualizadas, derivadas  destes bancos de dados, resultando tabelas, gráficos, índices. Um documento virtual é o que resulta de combinações e consultas a este banco de dados, o qual não tem existência além da curiosidade e questões propostas pelo usuário que buscou tal arranjo de informações; o documento eletrônico existe apenas se o criador da consulta decidir salvá-lo ou imprimí-lo (Dollar, 1994, p. 33).. Esse banco de dados pode ser comparado com um “fundo Fundo é um termo usado em arquivística que indica uma “unidade de arranjo estrutural de arquivos permanentes, constituída de documentos provenientes de uma mesma fonte geradora” (Nunes, 1992, p. 44). ” mas cuja leitura exige máquinas e conhecimento da estrutura do software que o constitui. Este banco de dados pode, conforme a extração de informações desejada, servir para um sem número de fatos administrativos. O banco de dados informatizado subtrai a autoridade e papel da diretora de escola tal como foi discutido anteriormente com relação ao livro de registro das médias de aproveitamento e aos boletins escolares, e institui a autoridade dos especialistas. O meio digital e seus produtos está progressivamente condicionando, contendo e registrando a vida das escolas e dos sistemas educativos, suas estruturas e seus processos de gestão e interferindo e estruturando as relações entre os agentes da instituição. 
A guiza de conclusão
Tenho presente que documentos inteligentes, documentos multimídia, database views e documentos virtuais, são ainda pouco usados como instrumentos de registros e armazenamento de informações em instituições educativas. Entretanto, mesmo escolas de pequeno e médio porte que não têm equipamentos potentes, podem ter um banco de dados com informações gerenciais mediante a alternativa de alugar espaço num servidor IDC, Internet Data Center. Servidor “público”utilizável por quem deseje locar no todo ou em parte o seu espaço de disco. que ofereça serviços comuns a várias instituições. Embora, a nova era de bytes, documentos luminosos e páginas na web ainda não tenha chegado extensivamente nas escolas, as inovações tecnológicas tendem a se disseminar, por trazerem consigo a impressão de economia de tempo, confiabilidade, rapidez e racionalidade dos processos.
Se as alterações da forma “boletim em cartolina”, preenchido artesanalmente pela escola e assinado periodicamente pelos pais, para a forma “boletim virtual” acessado na página web da escola, são muito profundas, determinando rupturas nos papéis dos envolvidos e no significado da avaliação, também de muito impacto é o abandono do registro escrito das notas para a adoção de bancos de dados. Pelo que foi demonstrado, pode-se afirmar que os boletins escolares e os registros do aproveitamento dos alunos, são documentos que, apesar de parecerem isentos, neutros e apenas portadores de informações, reforçam hierarquias entre a escola, pais, alunos, professores, entre disciplinas. Por meio deles, a escola se institui como autoridade quanto a classificação do comportamento do aluno, cooptando os pais que, ao assinar, confirmam a hierarquização constituída pela escola e a autoridade da mesma.  Os documentos escolares acessíveis pela web criam novos significados para a escola cuja autoridade passa a ser associada à mística do progresso vinculado às novas tecnologias. As alterações tecnológicas ocorridas nos registros e boletins escolares demonstra sua  “natureza mutável” (Dollar, 1994, p. 4) essas alterações decorrem também de diferenciações e rupturas nas concepções de avaliação, do significado da comunicação entre a escola e os pais, do seu suporte, bem como dos projetos institucionais e seu contexto. As novas tecnologias atingem profundamente a gestão da escola e as propostas de relacionamento destas com os pais. Assim, a análise de elementos considerados fundamentais e rotineiros na vida escolar, constituídos em objeto de reflexão (como os boletins escolares), explicita o quanto de hierarquia, estruturação e controle incorporam, bem como o quanto as diferenciações  neles ocorridas ao longo do tempo contribuem para, lentamente, ir constituindo novos significados para as escolas, as relações da direção com os pais, com os alunos, com os professores, com a sociedade, enfim.
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