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Um aumento de usuários provenientes das camadas médias em escolas públicas costuma, em geral, ser associado à melhoria na qualidade da educação já que se considera as camadas médias mais conscientes de seus direitos e com mais poder no confronto com as autoridades educacionais Tendo em vista problemas conceituais e críticas em relação ao conceito “classe média” – ver, por exemplo, Saes (1985) e Oliveira (1988) – valeremo-nos do termo camadas médias, sempre no plural por abranger vários estratos sociais.. 
O presente trabalho parte, no entanto, de outra posição. A discussão empreendida tem como base pesquisa realizada cujo objetivo era responder à seguinte questão: quais as repercussões de uma maior presença de camadas médias na escola pública sobre a convivência entre camadas médias e populares, em sua relação com o eixo exclusão-inclusão escolar? A nossa hipótese era a de que o aumento na procura da escola pública pelas camadas médias geraria novos mecanismos de exclusão Por exclusão escolar entendemos os processos e as práticas que dificultam o acesso, a permanência ou a aprendizagem dos alunos, acabando por expulsá-los da escola. dos usuários das camadas populares Considerando a dificuldade em se definir o operariado (Bottomore, 1988) e a existência de diferenças em seu interior, valeremo-nos do termo camadas ao invés de classe. O adjetivo populares, apesar dos problemas que possui (Chauí, 1993), será aqui utilizado para denominar os trabalhadores pior remunerados.  .
Para investigá-la foi realizado, durante aproximadamente um ano e meio (entre 1999 e 2001), estudo etnográfico em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental – Ciclo I da cidade de Ribeirão Preto - SP (escola Guimarães Rosa Todos os nomes próprios são fictícios. 
) na qual o fenômeno em questão – o aumento da procura pelas camadas médias – estava presente. A escolha desta escola baseou-se em etapa anterior na qual foram feitas entrevistas com membros dos Conselhos Tutelares, do Conselho Municipal de Educação e membros da equipe dirigente de escolas públicas. 
A maior presença de camadas médias foi identificada através do número de transferências da rede particular para a pública. O uso deste critério foi a forma encontrada de aproximarmo-nos o máximo possível da informação sobre o nível sócio-econômico dos alunos – inexistente tanto na Diretoria de Ensino como na Secretaria Municipal de Educação.
Além de observações de momentos da rotina escolar como aulas, recreios, reuniões, foram entrevistados pais membros da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Conselho de Escola e pais de alunos transferidos da rede particular. Entrevistamos ainda diretora, coordenadora e professoras da escola. 
Realizamos um levantamento de dados sobre transferências da rede particular de ensino, através de consultas às fichas escolares de todos os alunos (com exceção dos alunos matriculados na 1ª série já que não existiam dados sobre pré-escolas). Realizamos também um levantamento do nível sócio-econômico dos usuários da escola, através de questionário. 
Ao contrário do que esperávamos, o que vimos acontecer com o aumento das camadas médias nesta escola pública não foi um aumento de processos excludentes. Ao invés da exclusão, o que vimos foi a defesa dos alunos das camadas populares pelos educadores. O desafio foi entender por quê.
O perfil sócio-econômico, traçado com base em renda, grau de instrução e ocupação, confirmou as informações fornecidas pela equipe dirigente: apesar de existirem usuários das camadas populares, a maior parte das famílias é proveniente das camadas médias. Em relação ao rendimento, 42% das famílias possuem renda entre 4 e 10 salários mínimos e 23% entre 10 e 25 salários. 50% dos “chefes” de família concluíram o Ensino Médio ou Ensino Superior. E sobre a ocupação, temos que 52% dos “chefes” desempenham “ocupações típicas de classe média” Categorização baseada nas “Ocupações típicas de classe média” (Quadros, 1991) e na “Classificação Nacional de Atividades Econômicas” (IBGE , 1994)..
E é o perfil sócio-econômico da escola um dos motivos que tem atraído outras famílias de camadas médias: as egressas de escolas particulares. Do total de alunos matriculados na Guimarães Rosa em 1999, mais de 10% (oitenta e oito crianças) iniciaram sua vida escolar na rede privada, tendo sido posteriormente transferidos para esta escola. O número de transferências da rede privada passou de oito, em 1997, para trinta e sete em 1998, um aumento de 462%. Em 1999, o número de transferências de escolas particulares foi quarenta e três. No ano 2000, este número foi igual a trinta e dois Apesar da diminuição, a equipe dirigente afirma que a procura pela escola, em geral, aumentou, resultando em uma lista de espera de 102 alunos para o ano letivo de 2001,  pois os pais já estariam transferindo os filhos da pré-escola particular. .  
É interessante notar que o grande aumento no número de transferências ocorreu dois anos após a reorganização da rede estadual de ensino (São Paulo. Secretaria de Estado da Educação, 1995), quando a escola Guimarães passou a atender apenas o Ciclo I do Ensino Fundamental. Antes a escola possuía as oito séries do Ensino Fundamental.
Este fato foi, ao lado do perfil sócio-econômico da escola, outro forte motivo de atração dos novos usuários das camadas médias. 
Levadas por dificuldades econômicas advindas de perda de emprego, separação do casal, diminuição de desconto na escola particular, algumas famílias das camadas médias transferem seus filhos para a rede pública. A escolha da escola Guimarães Rosa deveu-se basicamente a três fatores: a localização – central, em um bairro de camadas médias; o perfil sócio-econômico dos usuários – também predominantemente de camadas  médias e o fato de ser um escola de Ensino Fundamental de Ciclo I (1ª a 4ª série).
 	A fala de uma mãe resume com clareza estas razões:
“Fiquei mais segura que era de 1ª à 4ª série e que era uma escola que tinha fama de não ter muita criança de periferia. Aqui tem que ter carro, é difícil vir de ônibus, é um bairro bom.”
	Desta fala, destaca-se o preconceito em relação à “criança de periferia”, de onde provém o medo da violência, que seria característica dos alunos pobres, mas principalmente dos adolescentes pobres Sobre a concepção de preconceito que orienta este trabalho ver Heller (1985) e Horkheimer (1971). . É por este motivo que o fato de a Guimarães Rosa ser freqüentada por crianças, deixa os pais das camadas médias um pouco mais tranqüilos. A violência atribuída aos pobres seria menor entre elas, vistas como limitadas no poder de agredir: 
“Criança de dez anos tem limite para ser violenta... Não dá para ser muito. Por mais que ela seja, não é igual a uma criança de treze, catorze, dezoito. Mesmo que ela seja de uma classe social já baixa, ou alguma coisa assim, dez anos limita...” (mãe entrevistada)
	Em busca da neutralização de aspectos que fazem parte de suas preocupações –entre eles a “mistura” (sic) com alunos das camadas populares –, bem como da melhoria da qualidade da educação, alguns dos pais das camadas médias recém-chegados na escola procuram ocupar os espaços de participação. Na APM e no Conselho de Escola tentam resolver os problemas existentes de forma rápida e de acordo com regras de convivência que trazem da experiência na escola particular. Várias de suas propostas, como contratação de um profissional para dar aulas de educação física, instituição da obrigatoriedade da taxa da APM, expulsão de aluno que se envolveu em brigas na escola, não foram realizadas. 
Ao participarem destes órgãos, esses pais descobrem que na escola pública estão sob leis, existem normas diferentes das vigentes na escola particular, e, além disso, existem direitos sociais básicos, como a educação, que devem ser garantidos a todos. Considerando muito pequena a possibilidade de introduzir mudanças na escola, vários deles deixam de participar de tais órgãos.
Alguns, porém, continuam e a participação nesses órgãos permite uma mudança de visão em relação à escola pública, a superação de preconceitos e o questionamento do mito da qualidade da escola particular, como no caso de uma mãe que faz a seguinte afirmação em relação à Guimarães Rosa: 
“É uma escola exemplar mesmo. Melhor que muitas particulares. (...) Eu continuo defendendo até a escola pública de algumas coisas que eu ignorava... Eu achava que era tudo porcaria...  Hoje eu tenho até limitação para escola particular..."
O desejo de alguns pais egressos da rede particular de excluir determinados alunos das camadas populares aparece também na relação direta com os professores. Nestas situações, os professores assumem um discurso inclusivo como resposta a tal desejo. Frisando esta tendência discriminatória, uma professora indigna-se:
“E não é só na [escola] estadual, não! Na municipal também!! [conta o caso de uma mãe que foi reclamar com ela dizendo:] ‘Por que vocês deixam essas crianças da favela aqui?! Não pode misturar, manda essas crianças todas embora!’”
	Tanto o corpo docente como o técnico-administrativo tendem a se colocar ao lado dos usuários das camadas populares, defendendo-os. Os educadores incomodam-se com a tentativa de “limpeza social” que alguns pais das camadas médias gostariam de fazer na escola, como resume outra professora: “Eles querem tirar [determinados alunos], deixar tudo bonitinho para os filhos deles!!”. 
Esta defesa não implica, todavia, a inexistência de exclusão escolar na Guimarães Rosa. A permanência na escola permitiu conhecer vários alunos em tal condição. 
	A história de uma aluna – Valéria – da 3ª série é um retrato desta realidade. Ela reúne em si tudo o que os pais provenientes da escola particular desejam afastar de seus filhos: ela é pobre, é considerada “agressiva”, não sabe ler, nem escrever, e é uma adolescente de quinze anos de idade numa classe em que os colegas têm no máximo dez, numa escola para crianças (Ciclo I). Tem mais dois irmãos na Guimarães: todos na 3ª série, há dois anos na escola e em igual situação escolar. 
Alguns pais questionaram, junto à professora da classe, a presença de uma aluna como ela “em meio”(sic) aos demais alunos. Em relação à sua irmã, um grupo de pais queria fazer um abaixo-assinado solicitando à Diretoria de Ensino o seu remanejamento para uma classe de aceleração – em outra escola, já que na Guimarães não existem classes deste tipo.
No entanto, Valéria e seus irmãos são alvos de preconceitos não só por parte dos pais como também dos educadores da escola. Esta aluna indigna-se com o tratamento desigual a que ela e seus irmãos são submetidos pelas autoridades escolares, quando, por exemplo, ao envolverem-se em conflitos só seus pais serem comunicados. A renovação da matrícula de sua irmã fora dificultada: a diretora queria antes conversar com a mãe porque ela estaria muito “agressiva” (sic). A diretora também indicara a classe de aceleração como melhor alternativa para Valéria e seus irmãos.
O estigma do qual alguns alunos das camadas populares são objetos sugere que sua defesa pela escola faz-se na medida em que isto serve como estratégia na disputa de poder com os pais egressos da rede particular. Na convivência com a sala de aula esta defesa mostrou ser muito mais uma forma de se contrapor ao que era interpretado como interferência dos pais na atuação dos educadores do que aliança genuína com os alunos das camadas populares. 
Não obstante, ainda que tal defesa tenha sido motivada por estes confrontos, não deixa de ser algo digno de nota. Foi o que procuramos mostrar neste trabalho. A mudança – ainda que apenas no discurso do professor – é um avanço, mesmo que pequeno. 
	Diferentes podem ser as conseqüências da maior presença das camadas médias em outras escolas públicas, em função da história materializada na estrutura e funcionamento de cada instituição. A experiência na escola Guimarães Rosa foi surpreendente e revelou que a relação entre camadas médias e escola pública é bem mais complexa do que supunha a hipótese que originou esta pesquisa. 
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