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INTRODUÇÃO

Até poderia ser, mas não é! Não é o fluxo de capitais financeiros – especulativos e virtuais – no sistema econômico global que me preocupa. Como educadora brasileira, é o fluxo de nossas crianças pobres – sobreviventes e reais – no sistema educacional brasileiro que me tira as noites de sono. Como educadora responsável que sou, é a responsabilidade da Pós-Graduação brasileira nesse fluxo humano que me desafia. Em nosso país, tão importante quanto a queda dos juros, do dólar e da inflação é a queda do índice nacional de repetência, evasão e distorção idade-série na Escola Pública Fundamental. É neste setor que se encontra o “locus básico” do fracasso de nosso sistema educativo há décadas. É aí, na Escola Pública de Ensino Fundamental, que a educação brasileira dá um verdadeiro nó, complicado e difícil de desatar – “um nó górdio”. (SILVA, R.N. & DAVIS, C., 1992: 28). Garantiu-se o acesso de inúmeras crianças a esse tipo de escola, mas nunca se assegurou a elas a possibilidade de permanência e de sucesso, uma vez dentro dessa instituição.

O curioso é que, em sua grande maioria, as notícias educacionais que parecem merecer mais atenção da mídia impressa e maior repercussão por parte de seus leitores, são as relativas ao ensino superior brasileiro: o inchamento do setor privado, as cotas para negros e alunos de escolas públicas, o sucateamento da universidade pública, o “provão”, o abatimento de impostos para as instituições privadas que oferecerem bolsas aos alunos carentes, a greve das universidades públicas, etc... É raro o dia em que elas não apareçam na mídia impressa. O ensino médio também tem seu lugar nessas manchetes: a expansão quantitativa de matrículas, o maior acesso de camadas populares, os resultados do ENEM, a falta de professores em razão desse crescimento especialmente nas áreas de Física, Química, Biologia e Matemática, etc... Entretanto, o “gargalo” do sistema educacional brasileiro ainda não se localiza nos níveis superior ou médio de ensino, mas, desafortunadamente, no nível que os antecede: no Ensino Fundamental Brasileiro, sobretudo na escola pública, exatamente aquela escola a que tem acesso a grande maioria da população brasileira, distante que está da possibilidade de freqüentar uma escola de nível médio ou mesmo superior. E poucas são as notícias relativas a este nível ensino. Poucas e nada animadoras.

Durante um período de dois anos – de 9 de maio de 2002 a 28 de junho de 2004 – acompanhei de perto as manchetes e reportagens sobre o ensino fundamental no Brasil publicadas por um importante jornal brasileiro, de grande circulação local e nacional. Foram ao todo encontradas e selecionadas apenas 9 (nove) matérias sobre o tema. Estas reportagens, de pequeno número, mas de grande atualidade, apresentam um retrato dessa escola pública de ensino fundamental que só pode ser qualificado como “alarmante”, “preocupante”, “dramático”, “trágico”, adjetivos estes empregados pelas próprias autoridades por ele responsáveis. No entanto, este retrato não é novo: é apenas mais um em um álbum antigo, que se teima em colecionar, repleto de imagens que se caracterizam pela semelhança e por uma estabilidade desconcertante às quais alguns de nós nos acostumamos como se fosse algo perfeitamente “natural” dentro do atual contexto brasileiro. 

O jornal que “pauta” a introdução deste capítulo sobre a Escola Pública de Ensino  Fundamental no Brasil é o “Jornal Folha de São Paulo”. Peço licença ao leitor deste trabalho para a utilização do registro jornalístico – e não acadêmico – também na forma de exposição da matéria, por me parecer o mais conveniente, diante da necessidade de aproximação factual da notícia. Utilizarei como forma de apresentação da pauta jornalística – composta de 9 manchetes – o já conhecido:
                                            VOCÊ SABIA QUE:

MANCHETE 1: Apesar dos avanços alcançados, 59,9% da população com mais de dez anos não completou o ensino fundamental.
(FSP, 9 de maio de 2002, página A 6 – Especial Censo 2000)
 
“Os dados mostram que mais da metade (59,9%) da população brasileira com mais de dez anos não conseguiu concluir o ensino fundamental (antigo primeiro grau), pois tem menos de oito anos completos de estudo”.
“Cerca de um terço da população (31,4%) com mais de dez anos de idade pode ser considerada analfabeta ou analfabeta funcional, já que não completou sequer o primeiro ciclo do ensino fundamental, que vai até a quarta série”.

MANCHETE 2: 41% não terminam a 8a série no país
Relatório diz também que 39% dos alunos do ensino fundamental têm idade superior à adequada para suas séries
(FSP, 12 de março de 2003, página A 1)
“Relatório do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) sobre a situação da educação no Brasil até 2001 mostra que 41% dos alunos não acabam o ensino fundamental (de 1a à 8a série). O estudo diz também que 39% dos que estavam nessa fase tinham idade superior à correta”. 
“Segundo os documentos, os alunos passavam 4,3 horas por dia em sala de aula, e seus professores ganhavam, em média, R$ 530 mensais. Os dados apontam que 21,7% dos estudantes do ensino fundamental repetiram de série em 2000”. (...) “Os alunos que conseguem chegar ao ensino médio o fazem em média em 10,2 anos”. 
“O atual presidente do Inep, Otaviano Helene, disse que o retrato é alarmante e demonstra atraso escolar em todos os níveis.”

MANCHETE 3: Estudo do Mec mostra aprendizado “crítico”
Segundo levantamento, maior parte dos alunos tem no máximo nível intermediário de leitura e absorção de matemática
(FSP, 23 de abril de 2003, página C 3)
“Classificando de “tragédia brasileira”, o Ministério da Educação divulgou um estudo mostrando o que entidades e professores vêm dizendo há algum tempo: o nível de leitura e o aprendizado de matemática da maior parte dos alunos estão entre intermediário e muito crítico”.
“Poucos estudantes – o que não chega a atingir 11%, dependendo da faixa analisada – estão em um estágio de aprendizado considerado adequado ou avançado. Entre as características dos alunos enquadrados em aprendizado “muito crítico”, a maior parte deles (de 96% a 98%) é da rede pública e está fora da idade adequada para a série que cursa (de 58% a 84%)”.

MANCHETE 4: Preconceito afeta desempenho na escola
Pesquisa mostra que, mesmo entre alunos da mesma instituição e classe social, negros têm notas piores que as do branco
Renda maior também influencia
(FSP, 18 de maio de 2003, página C 5)
“A universalização do ensino fundamental não é suficiente para acabar com as desigualdades raciais na educação brasileira. Um estudo feito por pesquisadores da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro a partir de dados do Ministério da Educação mostra que estudantes negros estão aprendendo menos do que os brancos de mesmo nível social e que estudam na mesma escola”. (...)
“Os pesquisadores chegaram também a um resultado comum em pesquisas internacionais: quanto maior o nível sócio-econômico dos alunos, melhores são os resultados da escola”. 
“A pesquisa mostrou que o principal fator determinante do resultado da escola é a clientela que ela atende”.

MANCHETE 5: Só 19 cidades têm escolaridade de 8 anos
Segundo o MEC. 16 bilhões de brasileiros não sabem ler e escrever; 35% dos analfabetos freqüentaram a escola
(FSP, 5 de junho de 2003, página C 1)
“Em um país onde 12,4% das pessoas com 15 anos ou mais nem sequer sabem ler e escrever, só 19 dos 5.507 municípios brasileiros têm uma média de escolarização dos moradores que corresponde ao ensino fundamental completo.”
“Isso significa dizer  que somente uma a cada 289 cidades no Brasil tem uma população que, na média, estudou oito anos ou mais”.

MANCHETE 6: Repetência volta a crescer no ensino médio
Depois de cair até o final dos anos 90, taxa sobe para 20,2% em 2002; no ensino fundamental, redução é pequena
(FSP, 22 de setembro de 2003, página C 1)
(...) “Somos campeões de repetência e ficamos nos últimos lugares do Pisa (sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Alunos). O que está acontecendo é que a gente repete, mas não ensina’, diz Rose Neubauer, ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo e conselheira do Conselho Nacional de Educação”.
“Para a secretária de ensino infantil e fundamental do MEC, Maria José Feres, o grande desafio é fazer a criança aprender. ‘Apesar desses índices altos de repetência, o Saeb (exame do MEC que avalia a qualidade de ensino) mostra que 59% das crianças na 4a série não sabem ler e 52% ainda não sabem fazer operações matemáticas simples’, diz Feres”.

MANCHETE 7: 
63% dos adultos não concluíram a 8a série
(FSP, 3 de dezembro de 2003, página C 3)
“Outro problema apontado pelos dados do Censo realizado pelo IBGE é a alta proporção de pessoas que não concluíram nem mesmo o ensino fundamental: em 2000, 63,2% das pessoas com mais de 25 anos não tinham terminado a oitava série”. 
(...) “De acordo com a publicação do IBGE, há uma ‘evidente falta de eficiência e efetividade do sistema educacional no sentido de garantir o acesso e a permanência do estudante na escola”.

MANCHETE 8:
Artigo: A herança maldita – José Márcio Camargo 
(FSP, 7 de dezembro de 2003, página A 3)
(...) “Em primeiro lugar, os gastos sociais do governo federal brasileiro correspondem a 15,5% do PIB (se incluirmos as renúncias fiscais hoje existentes), um nível bastante elevado para os padrões internacionais. Entretanto, desse total, 65,8% são destinados ao pagamento de aposentadorias, 12,8% à área da saúde e apenas 5,3% à educação e cultura”.
“Do total de gastos com educação e cultura, 56,3% vão para o ensino superior, sendo que 75% desses recursos são utilizados para o pagamento de pessoal. Por outro lado, para o ensino fundamental são destinados 11,4% do total. Levando em conta que 8% da população brasileira tem 65 anos ou mais, 30% tem 15 anos ou menos e 40% das crianças pobres brasileiras não completam o ensino fundamental, essa distribuição de recursos entre aposentadorias, ensino superior e ensino fundamental é particularmente perversa”.

MANCHETE 9:
Só 1/3 do ensino particular é adequado
(FSP, 28 de junho de 2004,  página C 1)
(...) “Apenas 28% dos alunos da rede privada que fizeram as provas de matemática e de língua portuguesa do Saeb 2003 (exame do MEC que avalia a qualidade da educação) tiveram desempenho considerado adequado pelo ministério”.
“Comparando com o desempenho da rede pública, o resultado pode parecer uma maravilha – afinal, a porcentagem de alunos no nível adequado das escolas dessa rede foi de apenas 4% no teste de língua portuguesa e de 2% no exame de matemática”.

A última avaliação do MEC comprova que mais de noventa por cento dos alunos que freqüentam a 4a e a 8a séries da escola pública de ensino fundamental no Brasil de hoje, não tiveram desempenho considerado adequado pelo Ministério, nem no exame de Língua Portuguesa nem no teste de Matemática.

Assusto-me com o conjunto de tais matérias jornalísticas e me pergunto como conseguimos chegar a tal ponto de improdutividade educacional. Tais resultados conseguem ser piores que os da Bolívia e, aparentemente, não parecem chamar atenção. Estas manchetes e reportagens sobre o ensino fundamental em nosso país mostram, claramente, que aí está o “nó górdio” do sistema educacional brasileiro. E mais grave este “nó” se torna, quando se sabe que a população que procura a escola pública de ensino fundamental é a população de baixa renda. São as camadas populares que vêem nela, talvez, sua única esperança de acesso a conteúdos, habilidades e códigos valorizados socialmente, e de cuja apropriação provavelmente dependerá sua capacidade de competir, com sucesso, por um espaço no mercado de trabalho. Mais doloroso este “nó” se torna no mundo de hoje, quando a educação passa a ser um bem estratégico, uma espécie de moeda corrente, capaz de transformar excluídos em profissionais consumidores, em seres humanos com direitos garantidos, integrados à sociedade e ao mercado de trabalho e de consumo nacional/ globalizado.

Este “nó górdio” é pesquisado? Como pesquisamos nossa Escola Pública de Ensino Fundamental? Pensando nestas questões, iniciei em 2001 uma pesquisa empírica, terminada em 2004, com o objetivo de relacionar os resultados de nossa Escola Pública de Ensino Fundamental e os projetos e relatórios de pesquisa docente realizados sobre ela, projetos estes que estavam sendo financiados pelo CNPq, no ano de 2002, em todo o país. 

Tenho plena consciência de que a pesquisa educacional é incapaz de, por si mesma, solucionar o complexo fenômeno do Fracasso Escolar, que envolve um conjunto de diferentes variáveis que interagem concomitantemente, atingindo 41% das crianças matriculadas no ensino fundamental que não conseguem concluí-lo. Entretanto ainda confio na escola pública de ensino fundamental e estou convencida de que conhecer a complexidade interativa de tais variáveis é condição estratégica para amenizar seus efeitos. 

Este trabalho busca apresentar alguns resultados desse estudo, procurando compreender, empiricamente, como os docentes dos Programas de Pós-Graduação em Educação estudam a Escola Pública de Ensino Fundamental no Brasil e como explicam os resultados tão desastrosos que produz. Como respondem a tudo isto as Universidades brasileiras, em especial os docentes dos programas de Pós-Graduação em Educação credenciados? Como se pesquisa esta escola? Como se explica este retrato tão preocupante e de tão pouca qualidade? 


A INVESTIGAÇÃO

Como queria realizar uma pesquisa empírica de cunho nacional, eu precisaria de uma fonte de informação centralizada que me garantisse, em tempo hábil, uma unidade de análise de fácil acesso. Faço, então, o pedido por telefone ao CNPq Manifesta-se, explicitamente neste capítulo, profundo agradecimento ao CNPq, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia em especial à toda a equipe de trabalho do Programa Básico de Educação. Não se pode, no entanto deixar de mencionar seu funcionário Josenilson Araújo que, com grande interesse, boa vontade e dedicação localiza os projetos e relatórios selecionados, reproduz por meio da máquina copiadora, embala 18 pacotes e os posta no Correio de Brasília. Ao CNPq cabe agradecer todo o custo de papel, reprodução e postagem do material documental recebido, sem o qual este trabalho seria inviabilizado.  
, que gentilmente o acolhe. Primeiramente, por meio do correio eletrônico, recebo uma lista inicial dos pesquisadores que estudam a educação brasileira em seus mais variados aspectos, financiados na época – julho de 2002 – pelo CNPq em todo o Brasil. Setenta e sete páginas, contendo o nome de 187 pesquisadores vinculados ao Programa Básico de Educação, suas instituições de origem, seus níveis/categorias e seus projetos financiados de pesquisa, a maioria a partir da década de 90 – uma espécie de trajetória acadêmica de cada um dos pesquisadores que possuem projetos financiados no ano de 2002.

A lista é remetida a fim de que possa selecionar os pesquisadores e os projetos que dizem respeito à escola pública de ensino fundamental – meu verdadeiro objeto de estudo. Com base nesta Lista Inicial, são construídas por mim quatro Listas Gerais – uma para cada uma das quatro Regiões Geográficas brasileiras onde se localizam todos os pesquisadores educacionais financiados pelo CNPq no ano de 2002. Só, então, começo a selecionar um a um, nominalmente, os pesquisadores e os projetos de pesquisa, contidos na lista, que estudam a escola pública fundamental, em todo o país. Finalmente elaboro um total de seis Listas Selecionadas assim subdivididas: a primeira da Região Nordeste, a segunda da Centro-Oeste, a terceira da Região Sul. Como a Lista do Sudeste é muito extensa, resolvo separá-la por Estados: a quarta é a de Minas Gerais, a quinta do Rio de Janeiro e a sexta de São Paulo. Os dois pesquisadores educacionais do Estado do Espírito Santo, vinculados ao Programa Básico de Educação do CNPq, não investigam a escola pública de ensino fundamental, razão pela qual estão ausentes dessas listas.

As seis Listas Selecionadas são remetidas via correio eletrônico para Brasília. O primeiro pacote chega às minhas mãos em agosto de 2002 e o último em julho de 2003 – um ano inteiro em que recebo 18 pacotes de projetos e relatórios de pesquisa oriundos do CNPq, entrega domiciliar e sem nenhum ônus. Os pacotes são imensos, pesados, mas tenho em mãos uma preciosa fonte de informação: os documentos integrais de que tanto necessitava – Projetos e Relatórios de Pesquisa sobre a Escola Pública de Ensino Fundamental. 

Na lista composta de trajetórias acadêmicas, é raro o pesquisador que possui apenas uma pesquisa sobre a escola pública de ensino fundamental na década de 90. Por sua vez, cada pesquisa, se já concluída, possui um projeto e no mínimo um relatório que pode ser parcial, resumido ou mesmo final. A leitura atenta dos pacotes é lenta: levo seis meses para ler, “de fio a pavio”, 8 pacotes e meio dos 18 que chegam e mais de um ano para completar toda a coleta de dados. Tenho consciência de que o retrato “alarmante, dramático, trágico, preocupante” da escola pública de ensino fundamental no Brasil pode ser estável, mas não é “natural”. Até poderia ser, mas não é! Sei que investigar a produção acadêmica docente sobre essa escola pode ser muito importante, tanto para o futuro dessa escola, como para o futuro das crianças das camadas subalternas brasileiras. 


FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quanto à fundamentação teórica, a investigação se baseia na produção acadêmica dos docentes de nossos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, que me antecederam no estudo da pesquisa educacional brasileira e, em especial, no da pesquisa a respeito da Escola Pública de Ensino Fundamental. Posso citar, entre esses vários especialistas brasileiros, os seguintes nomes: Aparecida Joly Gouviea, Maria Amélia Goldberg, Bernadete A. Gatti, Guiomar Namo de Mello, Mirian Jorge Warde, Alda Judith Alves-Mazzotti, Cândido Grzybowsdi, Pedro Goergen, Acacia Zeneida Kuenzer, Fúlvia Rosemberg, Maria Aparecida Ciavatta Franco, Osmar Fávero.

Lanço mão de suas idéias e me surpreendo ao tentar entender melhor as relações entre os dois extremos do sistema educativo brasileiro – o topo e a base – as relações entre o setor mais bem sucedido dentro do sistema e aquele setor em que o fracasso escolar mais se apresenta; a conexão entre a produção acadêmica dos docentes dos Programas brasileiros de Pós-Graduação em Educação e as mazelas e desgraças de nossa Escola Pública de Ensino Fundamental; entre a pesquisa educacional docente e o cotidiano de uma escola que atende, sem sucesso, à grande maioria das crianças brasileiras. Busco identificar algumas marcas características do modo brasileiro de pensar a escola pública de ensino fundamental no país.

Hoje é a universidade o “locus” da Pesquisa Educacional no Brasil. Seus Programas de Pós-Graduação concentram, com sucesso, a produção do pensamento educacional brasileiro. O desenvolvimento sistemático da pesquisa em educação entre nós se dá, de forma mais organizada, depois da criação e expansão de tais programas. Cândido GRZYBOWSKI chega mesmo a afirmar que “a pesquisa educacional tornou-se um subproduto da pós-graduação.” (GRZYBOWSKI, C., 1987: 35)

No entanto, apesar do sucesso da Pós-Graduação brasileira, apesar da sua expansão e do crescimento da produção acadêmica nela gerada, a investigação realizada constata, com surpresa, o fato de que alguns especialistas na área da pesquisa educacional afirmam que não se tem ainda “uma idéia clara a respeito do que se sabe sobre educação no Brasil”. (GOUVEIA, A. J., 1974: 498) Com relação à escola pública e gratuita, onde se encontra a maioria das crianças brasileiras, em meados da década de 80, Pedro GOERGEN afirma :

“se é verdade que os responsáveis pela política educacional nunca se ocuparam seriamente da solução dos problemas da escola, também é verdade que existe uma enorme escassez de conhecimentos que pudessem ajudar a implementar uma política mais objetiva para o setor.” (GOERGEN, P., 1986: 11) 

Na década de 90, dentro do processo de avaliação qualitativa da produção acadêmica discente, WARDE coloca a questão epistemológica da pesquisa educacional discente brasileira que, a seu ver, precisa ser enfrentada. Ela constata o aumento das “miscelâneas conceituais” (WARDE, M. J., 1992: 71), a “lassidão do método” (1990: 74), a utilização de “amostras intencionais ou arbitrárias, muito reduzidas” (1992: 72) concluindo que, “tendencialmente, as dissertações não são produtos de pesquisa”:

“estamos ampliando tanto o conceito de pesquisa que nele tudo cabe: os sensos-comuns, os relatos de experiência (de preferência a própria) para não computar os desabafos emocionais e os cabotinismos.” (WARDE, M. J.,1990: 70)

MELLO aponta nessas pesquisas educacionais dois movimentos, intimamente associados, aos quais identifica como “pobreza teórica” e “inconsistência metodológica”, porém admite supor que os “determinantes estruturais de tais falhas dependam de forças e processos muito mais profundos, amplos e diversificados que aqueles envolvidos na própria pesquisa”. (MELLO, G. N., 1983: 68)

GATTI chega a sugerir um “mergulho de realidade – nacional e educacional – a seu ver imprescindível, diante de uma espécie de assimilação instantânea e acrítica de modelos teóricos gerados em outros contextos e em outros campos de produção do conhecimento. Reconhece ela uma 

“dissociação profunda entre a pesquisa educacional e o meio ambiente, sendo frágeis os vínculos dos programas de Pós-Graduação em Educação com o processo cultural e, em particular, com os fatos da vida escolar”. (GATTI, B. A., 1983: 15)

Em trabalho publicado recentemente, a mesma pesquisadora chama atenção para alguns problemas de fundo na produção das pesquisas educacionais brasileiras: a dificuldade na construção de categorias teóricas mais consistentes na área; a atração por modismos periódicos e por um certo imediatismo que deixa de lado as questões fundamentais, trazendo consigo um empobrecimento teórico. Estudos com dados quantitativos foram praticamente banidos enquanto os estudos de natureza “qualitativa” se banalizam. Gatti argumenta que “os problemas não são poucos, tanto de um lado como de outro, o que nos leva a pensar na precária formação que tivemos e temos, para uso e crítica tanto dos métodos ditos quantitativos como dos qualitativos”. GATTI, B. A., 2002: 31) A autora conclui argumentando que o reduzido impacto social dos resultados da pesquisa educacional no Brasil parece ter alguma relação com sua inconsistência metodológica.

Azanha chega a afirmar que “na verdade, a escola brasileira (de ensino fundamental) tem sido estudada como se fora uma entidade abstrata, completamente desligada de uma ambiência histórica”. (AZANHA: 1992: 46) Alguns de nossos especialistas clamam abertamente pela produção de uma “ciência comprometida com o enfrentamento dos problemas concretos da educação brasileira” (KUENZER, A. Z., 1986: 20), argumentando que os imensos problemas a serem enfrentados nesse campo em nosso país estão a exigir soluções e que estas “precisam ser subsdidiadas por um corpo de conhecimentos significativamente mais amplo e mais confiável que aquele que estamos produzindo”. (ALVES-MAZZOTTI, A. J., julho/2001: 48/49) Estará isto ocorrendo, nos dias de hoje, com a produção acadêmica docente?


OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO, RELEVÂNCIA E LIMITAÇÕES

Três são os objetivos principais da investigação:

·	verificar se a Escola Pública de Ensino Fundamental no Brasil está, de fato, sendo estudada, ultimamente, por nossos docentes dos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil;
·	investigar como essa escola está sendo estudada por eles, nos dias de hoje: suas temáticas preferenciais, seus marcos teóricos, suas tendências metodológicas, seus resultados e contestações;
·	identificar algumas marcas características do modo brasileiro de pensar a Escola Pública de Ensino Fundamental nas 162 pesquisas localizadas e financiadas pelo CNPq: nos 154 Projetos de Pesquisa, nos 152 Relatórios e nos 28 artigos, escritos por 81 pesquisadores e investigados por mim. 

Quanto à relevância da investigação realizada – e de sua divulgação através do presente artigo – conviria lembrar as 9 manchetes e reportagens do “Jornal Folha de São Paulo” mencionadas na parte introdutória deste artigo, que apresentam um retrato da escola pública de ensino fundamental no Brasil que não é novo nem natural e que só pode ser qualificado como “alarmante”, “preocupante”, “dramático”, “trágico”, adjetivos estes empregados pelas próprias autoridades por ele responsáveis. 

Ao mesmo tempo, o êxito da Pós-Graduação brasileira no período é expressivo. Logrou-se, em trinta anos, estabelecer cursos de Mestrado e Doutorado de bom nível, em todas as áreas de conhecimento, inclusive a da Educação. Nestes cursos se concentra quase toda a produção de pesquisa brasileira e deles depende a formação de novos pesquisadores e a qualificação de novos docentes. Assim se expressam Eunice Ribeiro DURHAM e Divonzir Arthur GUSSO, chegando mesmo a afirmar que a Pós-Graduação brasileira representa, hoje, o que há de melhor nas instituições de ensino superior e que neste quadro geral ela “constitui o setor mais bem sucedido de todo o sistema e isto deve ser considerado como uma conquista a ser preservada”. (DURHAM, E. R. & GUSSO, D., 1991: 2) Sendo assim, é enorme a responsabilidade da Pós-Graduação em Educação brasileira com referência ao fluxo educacional do Ensino Público Fundamental. Este é um problema que atinge, há décadas, a maioria das crianças brasileiras e cuja solução precisa ser subsidiada por uma produção do conhecimento ampla, confiável, aderente à nossa realidade a fim de poder transformá-la.

Quanto às limitações, o mais grave problema da investigação relatada neste trabalho reside na unidade de análise que lhe serve como fonte de informação: os Projetos e Relatórios de Pesquisa. Tenho plena consciência de que não é no Relatório ao CNPq, nem muito menos no Projeto de Pesquisa, que os resultados da produção acadêmica docente melhor se evidenciam, mas sim nas publicações. Reconheço também que apenas uma pequena parte da produção acadêmica docente relacionada aos Projetos e Relatórios de Pesquisa investigados foi lida (apenas 28 artigos o foram), o que precisa ficar bem claro, pois significa uma limitação real aos resultados apresentados neste texto.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se empiricamente algumas importantes marcas da produção acadêmica docente brasileira, financiada pelo CNPq, a respeito da escola pública de ensino fundamental:

	dentre os 187 pesquisadores existentes na Lista Inicial de Pesquisadores financiados pelo Programa Básico de Educação do CNPq no ano de 2002, 81 pesquisadores se mostram interessados no estudo da escola pública de ensino fundamental, ou seja, 43% deles, o que parece bastante significativo. O problema é que 52 desses pesquisadores estão localizados na Região Sudeste – 64 % do total – o que significa que a pesquisa sobre esta escola também se encontra concentrada no eixo Rio/SãoPaulo/Minas. Apenas 29 dos pesquisadores financiados pelo Programa Básico de Educação do CNPq em 2002 – ou seja 36 % deles – investigam a escola pública de ensino fundamental em todas as demais unidades da Federação – mais de vinte.
	é maior ainda a concentração dos projetos de pesquisa sobre esta escola, financiados pelo CNPq. Contabiliza-se no interior dos 18 pacotes recebidos, 162 pesquisas que estudam a escola pública de ensino fundamental. Dessas 162 pesquisas financiadas pelo CNPq, 112 são produzidas em três estados brasileiros do Sudeste – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – quase 70% de toda a produção acadêmica de importantes pesquisadores na área. Menos da terça parte dessa produção, ou seja, 50 pesquisas financiadas se destinam a estudar os problemas do Ensino Fundamental no restante do país.  Há uma enorme concentração de financiamento de projetos de pesquisa sobre a escola pública de ensino fundamental na Região Sudeste, com a provável concentração de objetos de estudo nesta região geográfica e a previsível escassez de conhecimento produzido em outras regiões do país;

	não há sequer um único pesquisador educacional, oriundo da Região Norte do país, presente na Lista Inicial de Pesquisadores / 2002 do Programa Básico de Educação do CNPq. Convém lembrar que esta região geográfica possui índices de reprovação e abandono no ensino fundamental que só são ultrapassados pela Região Nordeste;

existe um menor interesse pelos estudos sobre a escola pública de ensino fundamental exatamente nas Regiões Geográficas em que maior é o financiamento proporcionado pelo CNPq;
há um salto quantitativo no número de projetos de pesquisa sobre  financiados por este órgão de 1995 a 1996, na área educacional, número este que dobra e que continua a crescer até os anos 2000 e 2001, caindo novamente a partir de 2002;  
tais projetos e relatórios apresentam uma excessiva fragmentação temática que parece recortar o Ensino Fundamental em fatias investigativas que podem encobrir a verdadeira natureza do objeto de estudo em questão – a escola pública de ensino fundamental, descontextualizando-o. Identifico 26 temas e sub-temas nessas pesquisas, entre os quais mais aparecem “Concepções e Práticas Pedagógicas” e estudo sobre o “Professor”;
	há uma grande lacuna temática representada pelos poucos estudos que versam sobre os temas “Aluno” e “Fracasso Escolar”, exatamente os que têm mais a ver com o “nó górdio” da educação brasileira. A fragmentação temática da produção acadêmica docente é tão intensa que pode enfatizar focos temáticos de relevância questionável face à gravidade dos problemas a serem equacionados, relativos a esse nível de ensino;
	observa-se uma imensa dispersão teórica, com a citação de inúmeros especialistas internacionais em educação (80% das referências), sendo que os pensadores brasileiros representam apenas 20% das citações;
Antônio Nóvoa, Bourdieu e Chartier – exatamente nesta ordem – são os teóricos que merecem a preferência dos pesquisadores brasileiros, financiados pelo CNPq, que se dedicam ao estudo da escola pública de ensino fundamental. Esta escolha não deixa de ser surpreendente porque em estudos anteriores (sobre pesquisadores financiados pela CAPES/1996-2000 e sobre dissertações e teses sobre o Fracasso Escolar no Brasil/1990-1996) a preferência recaía sobre Piaget, Vygostsky e Emília Ferreiro;
	existe uma aparente secundarização da matriz psicológica – que há muitos anos vinha influenciando fortemente as pesquisas sobre esta escola – e uma ênfase maior em uma matriz sociológica e sócio-histórica, embora seja possível constatar empiricamente a ausência de sociólogos nos marcos teóricos citados;

predomina entre os estudos financiados pelo CNPq, sobre a escola pública de ensino fundamental, a pesquisa documental-bibliográfica, podendo-se constatar o crescimento de uma tendência metodológica que procura combinar a pesquisa quantitativa com a qualitativa, buscando integrar as dimensões macro e micro, harmonizar os números com os significados;  
parece haver um retorno de estudos com dados quantitativos que tinham sido “praticamente banidos” nessa área;
verifica-se, empiricamente, uma preferência pelo Documento e pela Entrevista como instrumentos de coleta de dados;
é enorme variedade de tamanho das amostras escolhidas pelos pesquisadores brasileiros, que se dedicam ao estudo da escola pública de ensino fundamental, financiados pelo CNPq (do estudo de 4 professores de uma escola no Estado de São Paulo ao manejo de dados amostrais complexos sobre avaliação do sistema educacional cobrindo todo o território nacional).

As características descritivo-quantitativas, até aqui investigadas, não são ainda suficientes para compreender o modo de pensar a escola pública de ensino fundamental no Brasil. Preciso buscar, também, além das tabelas, aquilo que os números escondem – as características analítico-qualitativas. Há que se analisar qualitativamente algumas das marcas comuns identificadas nessas 162 pesquisas, que mal se equilibram,pesadamente, no chão da salinha do computador onde trabalho.

Os vinte meses de mergulho em profundidade nas oito pilhas de Projetos e Relatórios de Pesquisa – e dos poucos artigos – revelam e de forma empírica, um objeto de estudo de enorme complexidade, difícil de ser conhecido, apesar de todo o elevado gabarito demonstrado pelos pesquisadores que a ele dedicam todo seu tempo e atenção. Levando-se em consideração os resultados obtidos expressos nos muitos Projetos e Relatórios de Pesquisa e nos poucos artigos analisados – e não nas publicações de seus autores – a escola pública de ensino fundamental no Brasil parece escapar, de alguma maneira, e na maioria das vezes – embora nem todas – de um observador teoricamente sensibilizado, metodologicamente qualificado, conceitualmente habilitado para construir o que se entende por Ciência.  

Diante dos 334 documentos recebidos de Brasília e cuidadosamente analisados – e somente diante deles – e dos 81 pesquisadores altamente qualificados que os produzem, constata-se empiricamente um paradoxo de difícil compreensão: a reduzida produção de novos conhecimentos sobre a escola pública de ensino fundamental não combina com o elevado gabarito dos pesquisadores que a ela dedicam seus estudos. São muitas as limitações contextuais, os condicionamentos acadêmicos, as pressões sofridas por esses pesquisadores. Argumento, no entanto, que essas muitas limitações e esses muitos condicionantes – acadêmicos e contextuais – não conseguem explicar, por si só, o escasso conhecimento produzido, relatado nestes documentos.  

Constata-se, empiricamente, que apenas um terço das 162 pesquisas, estudadas nos 334 documentos e financiadas pelo CNPq, mencionam resultados que representam um avanço no conhecimento sobre a escola pública de ensino fundamental. Observa-se, empiricamente, que os outros dois terços das 162 pesquisas estudadas que não deixam claro – nesses Projetos e Relatórios de Pesquisa – o avanço alcançado pela investigação que promovem, deixam transparecer, com enorme clareza, uma extraordinária dificuldade em produzir conhecimento sobre a escola pública de ensino fundamental. Seus pesquisadores acabam optando pela utilização de estratégias alternativas de ajuste de seus resultados (por enxugamento ou por ênfase nos aspectos formativos, formais ou práticos), de estratégias “compensatórias” que, a meu ver, não se explicariam unicamente pelas difíceis condições de produção em que tais “produtos acadêmicos” são gerados.

 Os muitos Projetos e Relatórios de Pesquisa, acrescidos dos poucos Artigos, em várias oportunidades (embora nem todas) transmitem ao leitor criterioso uma sensação de que tal “produto acadêmico” não se encontra de todo presente no espaço social e discursivo desta escola concreta, aquela que atende à grande massa da população brasileira. O produto acadêmico não deixa de ser uma “Pesquisa Fora de Lugar”.

Argumento neste trabalho que tais “dificuldades epistemológicas” independeriam do conhecimento e da vontade, tanto do pesquisador quanto da Academia. Tais dificuldades não seriam de responsabilidade do pesquisador ou do Programa de Pós-Graduação onde a pesquisa se localiza. Elas seriam fruto de determinantes mais remotos que teriam a ver com a complexidade estrutural da sociedade e da cultura brasileiras e que aumentariam em muito a complexidade intrínseca desse objeto estudo – a escola pública de ensino fundamental – o “locus básico” do fracasso de nosso sistema educativo há décadas; o “nó górdio” desse sistema. Esta hipótese de chegada será melhor desenvolvida em um próximo trabalho.  

Resultados reveladores, embora não definitivos, me permitem entender melhor a produção acadêmica docente sobre a Escola Pública de Ensino Fundamental no Brasil de hoje – exatamente aquela escola que aparece nas manchetes e reportagens do “Jornal Folha de São Paulo” como possuidora de um retrato “alarmante”, “preocupante”, “dramático”, “trágico”.  São esses resultados que me impelem a escrever este trabalho, no intuito de divulgar e submeter à discussão alguns dados que me parecem de grande importância e que permanecem desconhecidos por parte de nossos educadores, elaboradores de políticas educacionais, pós-graduandos, pesquisadores educacionais e até mesmo por parte do simples cidadão brasileiro, que têm o direito de querer compreender o que acontece com nossa Escola Pública Fundamental e com o setor encarregado de produzir conhecimento sobre ela – nossa Pós-Graduação em Educação.  
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