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A CULTURA DA ESCOLA ENGENDRADA NOS ESPAÇOS/TEMPOS DO COTIDIANO ESCOLAR
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“Escola é igual em todo mundo”. Ao fazer essa afirmação quero dizer que o estabelecimento escolar é perpassado por elementos universais (programas, métodos, alunos, docentes, direção, que se articulam com o espaço físico construído compondo a vida da escola), que fazem com que seja reconhecido como tal em qualquer lugar da cidade, do estado, do país e do mundo. Contudo é também possível afirmar que as escolas não são iguais. No cotidiano de cada estabelecimento escolar, docentes Na categoria docente estão incluídos, além dos professores e professoras, os/as especialistas, direção, ou seja, os atores que têm um envolvimento direto com o trabalho pedagógico da escola e da sala-de-aula., alunos, famílias e outros atores da comunidade escolar Por comunidade escolar, denomino o conjunto de profissionais da escola, os alunos e seus pais e/ou responsáveis. interagem entre si às voltas com programas, métodos e reuniões várias, imprimindo ritmos e atribuindo significados que estabelecem particularidades e diferenciam uma escola de outra. O funcionamento do estabelecimento de ensino é, assim, fruto de múltiplas relações entre estrutura formal e atores com interesses e posições diversas diante da vida, numa dinâmica que engendra uma cultura própria a cada escola. Nesse sentido, reporto-me a Nóvoa (1992, p.41) que afirma que o estabelecimento escolar “constitui um filtro que modela as mudanças que vêm do exterior, bloqueando-as ou dinamizando-as” à medida que no seu interior desenvolvem-se padrões de relação, cultivam-se modos de ação que produzem uma cultura própria.
A pesquisa que resultou neste trabalho envolveu duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RME/Fpolis), denominadas de Escola da Vila e Escola da Praia. O objetivo é analisar a cultura da escola engendrada nos espaços/tempos do cotidiano desses dois estabelecimentos de ensino. Parto do pressuposto que se por um lado às escolas se identificam à medida que pertencem as a mesma rede de ensino e, portanto, estão sujeitas às mesmas diretrizes e calendário; por outro lado elas se diferenciam, por ocuparem um lugar diferente no espaço geográfico da cidade e estarem inseridas em contextos sócio-culturais também diferentes e, principalmente por transitarem no seu interior atores e grupos de atores diferentes, cada um, individualmente ou em grupo, encarnando concepções de mundo, de gente, de educação e de escola diferentes. E, nesse caso, criam dinâmicas específicas em cada escola que lhes conferem identidades próprias. Para tanto, pretendo analisar as relações e significados construídos pelos atores (docentes, alunos, famílias) no convívio diário, nos espaços/tempos da escola. 
A noção de cultura na análise da escola é parte do debate atual no âmbito da “Sociologia das Organizações Escolares” ou “Sociologia dos Estabelecimentos de Ensino”, difundida na década de noventa, principalmente, por duas publicações portuguesas Falo aqui do livro “Organizações Escolares em Análise” (1992), organizado por Antônio Nóvoa, que reúne textos de autores canadenses, ingleses, holandeses, norte-americanos, portugueses e suíços. Também o livro “A Escola Como Objeto de Estudo” (1996), organizado por João Barroso, a partir de um colóquio realizado em 1994 na Universidade de Lisboa. que reúnem artigos que tomam a escola como objeto de estudo, a partir de diferentes perspectivas de análise. Conforme esse Nóvoa (1992), as potencialidades heurísticas contidas na análise da escola do ponto de vista da cultura organizacional podem contribuir para a definição de um novo tipo de saber, o qual assume a organização escolar como um objeto próprio de análise. Barroso (1996), por sua vez, afirma que a Escola como organização, comunidade, sistema social e unidade de gestão, constitui uma das tendências mais sugestivas do estudo do desenvolvimento dos sistemas educativos desde o início dos anos oitenta. Canário (1996) vê uma “diversidade e pluralidade de abordagens e estratégias metodológicas”, as quais analisa como extremamente produtivas, visto que alimentam e enriquecem o processo de construção da escola como objeto científico. Indica ainda duas grandes correntes que delimitam o campo das investigações que têm a escola como objeto de estudo: por um lado trabalhos que se constroem balizados pelo conceito de eficácia dos estabelecimentos de ensino e, por outro, um conjunto de estudos cuja investigação centra-se na elucidação dos processos de construção da identidade da escola. Nesse sentido, ao que parece, inicia a conquista por autonomia teórico-metodológica em relação aos dois objetos mais clássicos da pesquisa sociológica: o olhar micro da pesquisa em sala de aula e a análise macro focalizada no sistema educacional e na relação escola e sociedade, apontado por Derouet em seu trabalho de 1995, como sendo o grande dilema do estudo do estabelecimento de ensino.
Juarez Dayrell (1996), traz a perspectiva de uma abordagem da escola como um espaço sóciocultural, resgatando o papel ativo dos sujeitos na vida social e escolar. Ainda que estejam integradas, fazendo parte de um contexto cultural mais amplo, as escolas produzem uma cultura interna que lhes é própria e que exprime os valores e as crenças que os membros da instituição partilham ou deixam de partilhar. Nesse sentido, reconhece os múltiplos sentidos presentes no cotidiano escolar, fruto das interações que ocorrem entre os diferentes atores, cada um deles com interesses, experiências e maneiras diversas de olhar o mundo; isso torna possível analisar cada escola como uma instituição que constrói uma identidade própria, possibilitando o reconhecimento da escola como um espaço cultural. 
A meu ver, abordagem da escola como um espaço sociocultural, apresenta-se em forma de profícua fonte de análise. Contudo, a polissemia do termo cultura indica a necessidade de precisar sempre de que conceito de cultura se fala. O conceito de Cultura da Escola utilizado neste trabalho, apoia-se na abordagem antropológica de cultura representada por Geertz (1978) para quem o caráter simbólico dos fenômenos culturais constitui importante dimensão a ser levada em conta na abordagem do objeto escola. E, nesse caso, compartilho com Forquim (1993) o entendimento de que a expressão “cultura da escola” traz à cena as características singulares desse estabelecimento. Forquim utiliza as expressões “cultura escolar” para designar as ortodoxias da escola, ou seja, o conjunto dos “conteúdos cognitivos e simbólicos, que selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o efeito dos imperativos da didatização, constituem habitualmente o objeto de transmissão deliberada no contexto das escolas” (p.167). Para esse autor, o conceito etnológico, expresso pela noção de “cultura da escola” possibilita compreender a escola como um “mundo social” que, como tal, “tem suas características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos de regulação ou de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos” (Ibidem, p. 167). 
Entretanto, os fenômenos que configuram a cultura da escola estão eles próprio inseridos em contextos e processos sócio-históricos específicos dentro dos quais, e por meio dos quais, são produzidos, transmitidos e recebidos (Thompson,1995): em um contexto social estruturado, no caso deste trabalho, a escola. Assim, a “cultura da escola” está inscrita nas rotinas, ritmos e ritos, linguagens, imaginário, nos modos de regulação ou transgressão, que expressam o entrechoque de subjetividades em um contexto sócio-histórico, hierarquicamente estruturado em postos, funções, normatizações: a instituição escolar. 
A cultura da escola, na perspectiva de análise que trago como suporte para a argumentação que pretendo realizar neste estudo, é resultado do amálgama de três dimensões, quais sejam: a dimensão das políticas de gestão da educação, da história da escola e do seu funcionamento; a dimensão da cultura local do lugar em que está situado o estabelecimento de ensino; e a dimensão da subjetividade dos atores (historicamente situados). Por essa linha de pensamento, a cultura da escola expressa características universais, reveladas nas ortodoxias, no saber escolar, ou imperativos da “cultura escolar”, que fazem com que a escola seja reconhecida como tal em qualquer lugar do mundo. Expressa também características referentes aos valores atribuídos à escola pela sociedade em cujo contexto está inserida e, do mesmo modo, àquelas trazidas pela subjetividade dos atores que nela se juntam. Portanto, a cultura da escola não está dada a priori, ela se constrói em virtude da trama de interações que acontecem no seu interior, no entrelaçamento desses três condicionantes. Desse modo, a cultura da escola expressa a singularidade de um dado estabelecimento de ensino. 
Para a análise do cotidiano da escola, trago à cena os conceitos de tempo e espaço. O cotidiano é feito de tempos, nas dimensões de kronos e de kairós. Kronos é o tempo do relógio, fixado em horas e minutos e que na escola aparece na forma de um cronologia, que estrutura e organiza o trabalho pedagógico em um programa de ensino e em um calendário. Divide o dia em tempos de trabalho e de descanso. Kairós é o tempo das relações, o tempo das vivências que transcendem kronos e dão significado aos acontecimentos, atravessando a temporalidade cotidiana. Um movimento imprevisível, inesperado e expressivo da existência, não apreensível pelo planejamento racional, porque imprevisível (Ponce, 1997; Teixeira, 1998). 
O cotidiano escolar também é organizado em espaços – aqui compreendidos tanto como o lugar físico (sala de aula, cozinha, sala dos professores), quanto o conjunto de relações entre os diferentes atores que transitam e se relacionam no dia-a-dia da escola, e que ocupam postos e funções hierarquicamente diferenciadas. Espaço, nesse sentido, é o lugar de onde se fala, ou se cala e é, também, palco dos ritos e rituais que compõem a cultura da escola (Gonçalves, 1996). Nele pode-se observar a vida que corre, os espaços de sociabilidade que são criados no dia-a-dia da vida escolar, entrelaçando-se em posições, funções que compõem a estrutura da escola, ou seja, enlaçando-se com as ortodoxias que fazem parte do que Forquim (1993) denomina de cultura escolar.
A sala de aula e o tempo da aula, por exemplo, são espaços/tempos destinados à interação entre professor e alunos, no exercício específico do ensinar e do aprender. A sala de aula é o espaço/tempo onde a função da educação escolar é efetivada no sentido restrito do termo, ou seja, no exercício de ensinar e de aprender os conteúdos da cultura que a humanidade produziu em sua história. Ali eles serão transmitidos, socializados, (re)produzidos. Em função do que acontece ou se projeta acontecer na classe, outros espaços/tempos são estruturados, quais sejam, as diversas reuniões e encontros entre professores, especialistas, direção, famílias e alunos. Nesses, há estruturação e intencionalidade claramente evidenciadas na organização dos temas, na configuração dos atores que podem e devem participar e na condução propriamente dita do encontro. Nos momentos das reuniões, as relações e interações têm maior visibilidade, os grupos se materializam nos que falam e nos que calam, nos que falam mais e naqueles que calam menos, esquemas comuns de visão de mundo que convergem e divergem. Essas relações – além do evidente jogo construído pelas afinidades, amizades e simpatias pessoais trazidas para a arena escolar – se dão tendo em vista posições relativas Nesse sentido, Bourdieu (1983, p. 75) observa que: “as relações “interpessoais” não são senão aparentemente relações de indivíduo a indivíduo e que a verdade da interação nunca reside inteiramente na interação. (...) É sua posição presente e passada na estrutura social que os indivíduos, entendidos como pessoas físicas, transportam com eles, em todo tempo e lugar, sob a forma de habitus” (Grifos do autor). que os atores ocupam numa instituição social – a escola – historicamente estruturada e funcionando num contexto social dado. No caso deste estudo, o sistema de ensino municipal de Florianópolis, em localidades específicas da Ilha. 
Além desses, há, no cotidiano das escolas, espaços/tempos não estruturados. Momentos e lugares de encontro sem direção e intencionalidade nas interações que ali se dão. O recreio, na sala dos professores e a cozinha (no recreio e no horário do almoço) constituem espaços/tempos de convívio comum. O horário do recreio, por exemplo, tanto para os professores como para os alunos é um espaço/tempo em que podem interagir com seus pares, Há, também, lugar para a interação entre professores e alunos que se encontram sem as regras Muito embora todo o espaço escolar e a relação entre professor e alunos sejam perpassados por regras de convivência, inscritas nos regimentos ou construídas informalmente, no convívio entre atores e grupos de atores. e o conteúdo do encontro na classe.
O desenrolar da pesquisa
Este é um estudo de natureza eminentemente qualitativa, apesar de ter utilizado também dados quantitativos. A coleta dos dados de campo se deu basicamente por meio da observação, registro em diários de campo, questionário, entrevista e consulta a documentos.
Os critérios para a escolha das escolas, recaiu sobre aquelas que trabalhassem com todas as séries do Ensino Fundamental, que se parecessem quanto ao número de alunos atendidos, número de docentes e demais profissionais, mas que se diferenciassem com respeito à geografia da localidade onde se situavam e a cultura da população local. Desejava que uma das escolas estivesse situada em localidade habitada por moradores nativos e atendesse alunos, em sua maioria, ilhéus Moradores considerados nativos, descendentes dos primeiros açorianos que colonizaram a Ilha de Santa Catarina.. A outra escola escolhida para a pesquisa foi, portanto, o contraponto da primeira, ou seja, atendia alunos cujas famílias fossem tanto da população nativa como de moradores, oriundos de outras cidades do estado e do país. Essa diferenciação foi motivada pelos pressupostos deste trabalho segundo os quais a identidade da escola, em certa medida, está relacionada à cultura da comunidade onde está inseridas. Levando em conta os quesitos acima explicitados, a escolha recaiu sobre duas escolas que, pelas suas características, mais neles se encaixavam. Pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, essas escolas são aqui denominadas Escola da Vila e Escola da Praia A descrição das localidades e das escolas encontra-se no capítulo dois do presente estudo. Salienta-se que os nomes das localidades, escolas e atores são fictícios..
A cultura engendrada nos espaços/tempos estruturados
As escolas estudadas se estruturavam em espaços/tempos, alguns deles universais, já inseridos na cultura escolar, como as reuniões de planejamento, as reuniões pedagógicas e os conselhos de classe. Outros espaços/tempos singulares a cada escola eram organizados atendendo às demandas e aos significados tecidos em cada uma delas. Aqui podem ser citados o Projeto Séries Iniciais na Escola da Vila e os Grupos de Estudos (reuniões por ciclo e o grupo de estudos sobre drogas) na Escola da Praia. Nesses espaços/tempos diferentes significados puderam ser observados. A importância dada ao re-planejamento, ao conselho de classe e ao projeto “Séries Iniciais” na Escola da Vila, tanto se inseria no projeto político pedagógico até então hegemônico na escola, explicitado no P.E.S. (Planejamento Estratégico Situacional), como no slogam da escola e nos objetivos dessas reuniões, sempre lembrados pelas especialistas em cada uma delas. Consistiam esses objetivos na garantia de democratização do conhecimento escolar, histórica e cientificamente produzido pela humanidade com a finalidade expressa de formar alunos cidadãos, críticos e transformadores da realidade. Em que pese a propriedade desse projeto de escola, sucediam-se, acontecendo nesses encontros, conflitos e lutas pela manutenção do poder hierárquico dos postos (especialista, professor 5ª a 8ª séries, professor 1ª a 4ª séries) que, em alguns momentos, a ele se sobrepunham. Nesse caso, noções de profissão docente, calcadas na competência e licença (Enguita, 1991) conferidas pelo diploma do curso superior e pelo processo de etiquetagem (Dubar, 1999) eram engendrados a partir do viés ideológico da politização do espaço escolar, que separava os professores militantes no sindicato, dos professores não militantes, esses últimos considerados conservadores e tecnicistas, comparativamente aos primeiros, progressistas e transformadores.
Na Escola da Praia uma configuração diferente era encontrada na polissemia dos espaços/tempos estruturados. O contexto dessa escola e as características individuais das especialistas possibilitavam que se buscassem alianças com os professores, o que fazia com que as disputas entre estes atores ou não ocorressem, ou fossem relativizadas, em virtude da polarização em torno do objetivo comum qual seja, somar forças na disputa do espaço com a direção. Nessas características, há que evidenciar a importância conferida aos momentos de encontro, programados e incentivados pelas especialistas: almoço de final de semestre, jantar do dia dos professores, o envolvimento com a festa junina, as comemorações do encerramento do ano letivo, com troca de presentes e a brincadeira do amigo-oculto. Esses espaços de sociabilidade De acordo com Durand (2000) o conceito de sociabilidade indica uma forma autônoma e lúdica de socialização, uma vez que não implica em propósitos ou interesses a serem atingidos e tampouco em uma pauta derterminando com antecedência os assuntos a serem tratados. fortaleciam emocionalmente esses atores, criando laços que facilitam as alianças e a solidariedade no espaço escolar.

As interações e relações sociais tecidas nos espaços/tempos comuns
Quando se fala nas relações e interações sociais estabelecidas nos espaços/tempos comuns, fala-se basicamente com respeito ao convívio na sala dos professores, lugar reservado para os docentes, direção, especialistas e outros atores (bibliotecária, auxiliares de ensino) relaxarem as tensões da sala de aula, no horário do recreio, e/ou se ocuparem na organização das aulas e correção de exercício, nas “janelas” entre aulas. Fala-se também da cozinha, observada, também, como um espaço de interação entre os atores que permaneciam na escola no horário do almoço. 
O espaço/tempo do recreio, nas duas escolas era tanto um momento utilizado para a organização do cotidiano pedagógico das escolas, como, e concomitantemente, um espaço de sociabilidade em cujo conteúdo as amenidades e a socialização de informações, consideradas importantes para a organização da casa e da saúde pessoal, servem para estreitar laços, reproduzir e incorporar significados e criar uma certa “cultura comum” (Perrenoud, 1995). Cultura essa elaborada entre as professoras, mulheres, porém contando já com alguns representantes do sexo masculino. As relações entre professores, homens e mulheres As relações entre homens e mulheres, são pensadas a partir das relações de gênero e buscou-se suporte em Scott (1990, p.14) que conceitua gênero com “um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos e gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder., eram significadas de igual maneira nas duas escolas, apesar de haver diferenças em sua estruturação. As observações na Escola da Praia revelaram dois espaços/territórios demarcados em que circulavam diferentes significados. Na cozinha, onde era servido o lanche, as conversas giravam em torno de temas relacionados às brincadeiras entre os sexos e àqueles ligados ao universo feminino. Na sala dos professores, reuniam-se aqueles que preferiam não permanecer na cozinha, as conversas que se sucediam na sala dos professores voltavam-se, com maior visibilidade, para as discussões da política de organização da escola: um assunto recorrente dizia respeito ao trabalho da direção na escola, pelo poder de controle que exercia sobre o trabalho e o comportamento de professores e alunos. As interações entre os docentes tinham o sentido de auto-ajuda no enfrentamento de um problema que era comum a todos: o autoritarismo e o personalismo da diretora. Apesar de os professores homens estarem mais presentes na sala dos professores, havia aqueles que permaneciam na cozinha participando das brincadeiras e das conversas “ditas” femininas. 
Na Escola da Vila, dificuldades de entrosamento entre gêneros no horário do recreio tiveram maior visibilidade, com alguns professores homens, optando por ficar com os alunos. Os que permaneciam no recreio na sala dos professores partilhavam dos mesmos assuntos. Ao que parecia, havia um acordo tácito entre eles sobre os temas que poderiam ser compartilhados por todo o grupo. Nesse sentido, os assuntos “femininos” eram menos visíveis, prevalecendo os assuntos normalmente relacionados ao universo masculino Tais assuntos expressam, no dizer de Carvalho (1999, pp. 39-40), “uma forma de masculinidade mais valorizada culturalmente que outras, sustentada pelo poder institucional e que não corresponde de forma linear à experiência vivida por cada homem, embora não represente apenas um ideal distante e inatingível, por tratar-se de uma estratégia consensualmente aceita (...) A hegemonia de uma certa configuração de masculinidade significa a manutenção da ordem de gênero e a conseqüente predominância de uma certa configuração de feminilidade.”. Quando somente as mulheres estavam presentes, o bate-papo se voltava aos filhos e a família, a troca de informações a respeito de preço e moda de roupas. Aqui aparece a predominância de uma concepção binária entre os sexos masculino e feminino, que estabelece diferenças qualitativas entre homens e mulheres Carvalho (1999). 
Exceto os momentos de recreio, poucos são os espaços para a troca informal de informações, impressões e experiência entre os docentes. A possibilidade que tinham para se encontrar estava restrita aos interstícios das atividades em sala de aula: nos momentos anteriores ao início e no final das aulas, na hora do recreio e no horário de almoço (este restrito aos docentes que permaneciam nas escolas). Além desses espaços/tempos os docentes, principalmente os das séries finais do Ensino Fundamental contavam com as “janelas” entre uma aula e outra, entretanto essas nem sempre eram coincidentes. Nas poucas vezes em que se encontravam trocavam impressões ligadas à carreira e com a indisciplina dos alunos, ou então, aproveitavam o tempo para colocar o trabalho escolar em dia. O encontro e as trocas entre os professores que atuavam nas séries finais do Ensino Fundamental ocorriam com menor freqüência fora dos espaços/tempos programados pela escola com esse fim. A especificidade da formação profissional, por área de conhecimentos, como também a organização do quadro de horários de trabalho, em horas-aulas se constituíam, também, em elementos dificultadores do entrosamento entre os professores dessas séries. 
Os encontros e as trocas, no contexto das escolas, se davam mais facilmente entre as professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental, o fato de se encontrarem todos os dias (quando trabalhavam no mesmo período) viabilizava maior aproximação e maior entrosamento entre elas. Além disso, a polivalência possibilitava as docentes de uma mesma série trocar atividades, sugerir trabalhos em conjunto, contribuindo para o estabelecimento de relações de entre-ajuda, tanto no que diz respeito ao trabalho com o conteúdo programático, como nos problemas de dificuldades de aprendizagem e comportamento dos estudantes. Projetava-se, nesses encontros e trocas, uma linguagem comum, que, a exemplo dos nativos descritos por Malinowski (apud Gomes, 2000, p.29), funcionava “como uma união, uma ligação em atividades humanas combinadas, como uma peça do comportamento”. 
Essa linguagem comum, na Escola da Vila, foi observada principalmente entre as professoras de 1ª a 4ª série que trabalhavam nos dois períodos e, diariamente, almoçavam juntas na cozinha da escola. No tempo/espaço do almoço aproveitavam para ter conversas tanto sobre que tipo de ambiente pedagógico seria mais adequado à ação e ao exercício da autoridade pedagógica institucionalizada (Bourdieu & Passeron, 1982), como sobre questões da prática docente. Também, aproveitavam para fortalecer posições, como grupo de professoras, a respeito de decisões tomadas ou a serem tomadas pelo coletivo. Na Escola da Praia, um grupo de docentes que permaneciam na escola nos dois turnos, contratou uma das faxineiras, para preparar o almoço. Ali o horário do almoço propiciava um espaço de sociabilidade e de partilha de significados e estratégias de ação, que possibilitava o emergir de uma linguagem comum ao grupo. Entretanto o grupo das professoras de 1ª a 4ª não se sentindo representada nas conversas que eram conduzidas, principalmente, pelo grupo de docentes de 5ª a 8ª e especialistas, passou a não mais fazer parte do grupo, preferindo trazer lanche ou almoçar fora da escola. A emergência desses grupos possibilitou configurar a escola como um campo de relações e interações sociais, à medida que traziam para a realidade cotidiana das escolas os conflitos originários tanto da diferenciação social, das diferentes significações no que se refere às relações de gênero, como dos antagonismos pessoais. 
As professoras de 1ª a 4ª, nas duas escolas, tinham rotinas distintas A começar pelo fato de o professor de 1ª a 4ª série seguir todos os dias com uma mesma turma. Mesmo nas 4as séries da Escola da Praia, as quais eram organizadas de modo que três professoras se revezavam entre as três turmas, cada uma trabalhando uma área do conhecimento (português e religião; matemática e artes; ciências e estudos sociais); a rotina ainda era diferenciada, pois essas professoras se “especializavam” em conteúdos de uma mesma série, além do tempo da aula ser distribuído entre as aulas de antes e as de depois do recreio, o que significa um tempo mais alargado para as professoras trabalharem. Os docentes de 5ª a 8ª têm na hora/aula, seu maior algoz e, em certa medida, determinante inclusive da postura assumida diante dos alunos, em que a afetividade tem pouco espaço.  (preferências e disputas) daquelas dos professores Utiliza-se a distinção professoras de 1ª a 4ª e professores de 5ª a 8ª, para dar visibilidade ao fato de nas séries inicias do Ensino Fundamental o corpo docente ser formado quase que exclusivamente por mulheres, tanto no que se refere à configuração na categoria do magistério, como no que diz respeito à configuração nas escolas em tela. Isso com exceção da Escola da Praia, onde as turmas das séries iniciais contam com um professor de Educação Física. Também nas séries finais do Ensino Fundamental as professoras mulheres são maioria, entretanto, há uma maior presença masculina, nessas séries. Os dados de Codo (1999) indicam que cerca de 19,4% do quadro docente de 5ª a 8ª série é composto de homens. Nas escolas pesquisadas esse percentual é um pouco maior, com 25% na Escola da Praia e 27% na Escola da Vila. Nesse sentido, optou-se, por questões de estilo, utilizar o termo genérico masculino. de 5ª a 8ª. Isso não aparecia de forma acintosa, mas mesmo assim marcavam diferenças entre estes dois grupos de professores e indicavam as “posições relativas” (Bourdieu, 1983) que os atores ocupavam nas instituições. Historicamente, níveis do Ensino Fundamental ocuparam posições diferentes no campo educacional: primário e ginásio constituíam diferentes níveis de ensino A Reforma Capanema, de 1942, instituiu o Ensino Médio em dois ciclos: o primeiro ciclo compreendia o Ginásio (5ª a8ª séries) e o segundo era composto pelas três séries do que hoje entende-se por Ensino Médio (Kuenzer, 1999).. Embora a legislação, a partir de 1971, tenha proposto a junção do primário e ginásio, esses, na prática, continuaram dissociados, funcionando muitas vezes em períodos opostos, com os professores não se encontrando e não convivendo no cotidiano da vida escolar. Nas escolas pesquisadas, observei experiências de integração das séries em um mesmo período. Entretanto, ao que me pareceu, o simples “ajuntamento” das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental em um mesmo horário, não foi suficiente para promover a desejada integração. Um possível fator explicativo desse apartamento está relacionado à formação das professoras das séries iniciais, a maioria delas em nível de Ensino Médio. A credencial de formação acadêmica em nível médio acarreta diferenciações na carreira docente como salários mais baixos, o não-acesso à dedicação exclusiva Esse direito, na RME/Fpolis, é exclusivo para professores com curso superior em licenciatura ou pedagogia, que proporciona acréscimo significativo ao salário., além do valor social do diploma marcar com um certo estigma estigmatiza os docentes com esse nível de formação. 
A formação em nível apenas de Ensino Médio, para muitas professoras, impõe limites às próprias expectativas e ao sentido que dão à profissão, dada a precariedade e a “descaracterização crescente” dos cursos de formação docente (Lelis, 1989; Gatti, 1997), em face da situação de ambigüidade histórica desse nível de ensino (kuenzer,1999). O acesso que têm à discussão acadêmica e teórica é diferenciado, uma vez que um curso superior possibilita maior abrangência e aprofundamento das teorias da educação e da aprendizagem, das metodologias de ensino, bem como das críticas da função social da escola na sociedade capitalista e das políticas públicas para a Educação, etc. Pesa também o fato de ter freqüentado um curso superior, ainda nos dias de hoje, para certa camada da população E essas professoras se originam de famílias de baixa renda e (algumas) de cidades interioranas, para as quais o estudo é visto como fator de mobilidade social., pode representar maiores chances de mobilidade social, conferindo maior rentabilidade social aos indivíduos, mesmo que seja um curso considerado menos “nobre”, como os da área de licenciatura. Embora o curso superior não represente, para a maioria dos professores, uma formação consistente e nas vozes dos professores seja possível ler um certo grau de frustração na experiência vivida nos cursos de Licenciatura, resta-lhes ainda o poder simbólico conferido pelo curso superior, no que diz respeito ao capital escolar – capital cultural institucionalizado, que pode ampliar o capital econômico e social (Bourdieu, 1998), mesmo que ele não construa resultados que alterem significativamente o modo de vida e mesmo a prática docente (Lelis, 1997).
Ao que parece, a formação universitária tem propiciado um “olhar preconceituoso” com relação ao “saber” Saber alicerçado a partir do “paradigma do trabalho doméstico” (Rosemberg, 1990, 1992) e na maternagem (Sponchiado, 1999) das professoras formadas em nível médio, e à forma como conduzem seu trabalho. Conforme observado na atitude de docentes e especialistas da Escola da Vila, parece estar relacionado a não-atribuição de uma competência teórico-prática ao trabalho das professoras do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Isso porque a formação em nível superior vem aliada a uma compreensão da profissão docente alicerçada em uma concepção de masculinidade impressa na impessoalidade das relações, na especialização, hierarquização e territorialização do saber. Ressalva-se, no entanto, que essa competência sobre um campo de saber especializado, conferido pelo nível superior, não possui, nos cursos de licenciatura e, conseqüentemente, no exercício da docência a força e p status atribuídos aos campos de saber considerados “nobres” (Enguita, 1991).
A docência e mais especificamente as “professoras primárias”, nos meios acadêmicos, são retratadas em termos de uma identidade profissional socialmente desvalorizada, nas pesquisas e discussões sobre feminização do magistério e profissionalização. Cabe assinalar que o desvelamento e análises das concepções do magistério como vocação e sacerdócio deram importante contribuição na compreensão do fazer docente e da manipulação feita pelo poder público para manter baixos os salários e as condições de trabalho dessa categoria. Entretanto, reafirma-se aqui “o vazio conceitual e até existencial que se instalou após estas denúncias” (Almeida, 1996), à medida que ao se desmistificar o sentido da missão e do sacerdócio na docência, tirou-se o chão das professoras, e nada foi colocado em seu lugar Pelo menos até muito pouco tempo, quando se iniciou uma discussão sobre o lugar da afetividade (Costa, 1995; Carvalho, 1999) e do conceito de cuidado no trabalho docente (Carvalho, op. cit.).. Aliado a isso, a maioria dos trabalhos que tratam desses temas foram e continuam a ser realizados com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental e, com isto, foram elas as que mais sofreram este tipo de intervenção.
Festas, comemorações: suspensão da rotina no cotidiano das escolas.
O cotidiano das escolas pode-se dizer, constitui-se de um conjunto de tempos e espaços ritualizados. A dimensão simbólica é expressa pelos atores por meio das posturas, gestos e dos diálogos acompanhados de sentimentos, ou conforme McLarem (1991, p.73) “cultura encarnada em nossos atos e gestos corporais e através deles”. No interior dos espaços/tempos, estruturados ou não, e além deles, são expressas outras formas de rituais, ligadas às celebrações, às festas e às comemorações de datas simbólicas (dia das mães, dos pais, dos professores, das crianças, etc.). Havia preocupação em garantir, por meio dessas atividades, uma vida escolar mais interessante, o desenvolvimento de laços de solidariedade entre o grupo, etc. Essas atividades contribuem para tornar a escola viva e, ao lado dos espaços/tempos do cotidiano escolar, exprimem a urdidura na qual a teia de significados que produzem a cultura é entrelaçada, criando, desse modo, a cultura da escola. 
Na Escola da Vila, as competições, gincanas, dramatizações, danças e jogos eram organizados pelos alunos, com ou sem a participação dos professores. “Escola da Vila em Clima de Férias”, ou “um dia diferente” como foi formulado o pedido/convite dos alunos na sala dos professores, foi uma atividade organizada pelos alunos para ser desenvolvida no último dia de aula do primeiro semestre. Nessa escola as festas e datas comemorativas, com exceção da festa junina, não eram incentivadas. A organização de um calendário de eventos não foi discutida em reuniões e tampouco constava do Planejamento.Estratégico .Situacional (PES). O dia das mães passou em branco ou talvez tenha sido lembrado por uma ou outra professora das séries iniciais do Ensino Fundamental, caso tenham feito com os alunos, em classe, alguma recordação para as mães. Se isso ocorreu, ficou restrito à sala de aula, não havendo comentários nem mesmo na sala dos professores. Na festa junina, o ritmo da escola tampouco se modificou: a quadrilha foi ensaiada nas aulas de Educação Física, e nas aulas de Artes foram feitas bandeirolas para enfeitar a escola. O conteúdo das disciplinas clássicas ou básicas não sofreu alteração. E praticamente não houve, na escola, momentos de suspensão da rotina. No dia das crianças a maior movimentação e empenho, ao que parece, veio das merendeiras e faxineiras que se juntaram no trabalho para fazer da merenda um “almoço de domingo”. Apesar de toda a organização que esteve por trás do evento, tudo se passou como se fosse um dia normal, nem no recreio o “clima de festa” esteve no ar e, depois dele, todos voltaram as suas salas. Ali, talvez, os alunos e alguns professores, mais do que nos outros dias, modificaram o ritual da aula e re-significaram o espaço da sala de aula. 
Na Escola da Praia, fazia parte do P.E.S. a formação de uma equipe que tivesse sob sua responsabilidade a organização de um cronograma de eventos para o calendário da escola, tais como: gincanas, competições, festas e feiras diversas. Ou seja, nessa escola estava institucionalizada a existência de momentos de suspensão da rotina escolar. O dia das mães foi comemorado com uma peça de teatro ensaiada por uma pessoa da comunidade, incluindo, além disso, danças e cantos e outras homenagens prestadas pelas turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série). A festa junina modificou todo o ritmo da escola, os conteúdos das aulas foram alterados – as turmas confeccionaram bandeirolas para enfeitar a escola, ensaiaram a quadrilha, escolheram a princesa da festa – e a escola ficou muito mais alegre e movimentada, havendo “um ar de felicidade rondando o prédio!” (fragmento do Diário de Campo). No dia das crianças, comemorado nas duas escolas, o clima de festa teve maior visibilidade na Escola da Praia: diretora, merendeiras, serventes, especialistas, professores, todos transitavam pelo pátio e opinavam sobre como organizar o recreio. Os alunos sentiam o “cheiro de festa no ar” e a expectativa deles tornava as aulas também diferentes, mais agitadas, os alunos cumprindo o “ofício de aluno” (Perrenoud, 1995) ao “pé da letra” para que nada atrapalhasse a comemoração. Gincanas e competições esportivas foram organizadas pelos professores de Educação Física na Escola da Praia, com participação, principalmente dos professores das séries iniciais. 
Ainda nessa escola, pude observar a “Feira de Invenções e Pesquisa”, evento organizado anualmente com intenção de propiciar alterações nas relações e interações sociais. Buscava modificar a concepção de aluno e do processo de ensinar e aprender, experienciando um processo de inversão do que comumente ocorre na escola, com o professor controlando o que, como e com quem o aluno deve trabalhar, e definindo o que é importante aprender. Contudo, apesar do proposto, a direção dos vários aspectos pedagógicos e organizacionais do evento permaneceu nas mãos dos docentes. Embora a organização e as regras formuladas, nem tudo pode ser controlado. Muito rapidamente os alunos subverteram as regras, principalmente aquelas que diziam respeito à organização das equipes.
As festas, gincanas, competições, feiras e oficinas, rituais e cerimônias, momentos intensos que garantem uma vida escolar mais interessante, à medida que fortalecem emocionalmente alunos e/ou professores e/ou famílias (caso das comemorações do dia dos pais, das mães, dos professores, das crianças, etc.). São, também, momentos de reprodução de valores universais da cultura, uma vez que ativam a memória coletiva enfatizando as tradições de um grupo, promovendo a integração cultural entre os grupos de adultos, jovens, crianças, famílias, alunos, professores, etc. Objetivo esse mais visível na festa junina. Mesmo parte de um ritual comum, também aqui as escolas se diferenciavam. A dimensão da festa, do encontro, da suspensão da rotina foi encontrada com mais força na Escola da Praia. Aliás, não só no caso da festa junina: nessa escola, as comemorações eram mais intensas, não só em número, mas também na tessitura de significados na e para a escola – a movimentação e o envolvimento dos diferentes atores do cotidiano escolar, evidenciava uma maior adesão da escola no florescimento dessa dimensão educativa, criadora e reprodutora de cultura.
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