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Introdução

O objetivo geral deste artigo, como de todas as pesquisas sobre o tema fracasso escolar, é o de compreender, não o fenômeno em si Isto porque, segundo Charlot (2000, p. 16), o fracasso escolar não existe na condição de objeto de estudo. Segundo o autor, o que existe são crianças em situação de fracasso, “que não conseguem acompanhar o ensino que lhes é dispensado, que não adquirem os saberes que supostamente deveriam adquirir, que não constróem certas competências, que não são orientados para a habilitação que desejariam, alunos que naufragam e reagem com condutas de retração, desordem, agressão. É o conjunto desses fenômenos observáveis, comprovados, que a opinião, a mídia, os docentes agrupam sob o nome de «fracasso escolar»”., mas o que o ocasiona e o que falta para que alunos possam apresentar resultados cada vez melhores de aprendizado e de desenvolvimento na escola. Contudo, é importante esclarecer que o presente artigo, tal como os demais trabalhos que tratam da temática, não ousará abordar todos os aspectos, embora não os desconsidere por entender que este fenômeno não é resultado de uma única causa. Pelo contrário, apesar de considerar os múltiplos fatores intervenientes e entender que nenhum fator é mais ou menos responsável do que o outro, aqui a ênfase será dada sobre o professor, sem que com isto se tenha por intenção culpá-lo ou denegrir o seu papel na educação. Notadamente, o objetivo do presente trabalho é o de buscar refletir as condições psicológicas em que este se encontra na atualidade para desenvolver o seu trabalho pedagógico, ou seja, o seu papel de mediador do processo de construção de conhecimentos pelos alunos da classe trabalhadora.

Uma história de democratização do acesso à escola e de fracasso escolar

A desigualdade social tem sido uma preocupação das sociedades modernas, principalmente, porque ela gera e é gerada pela desigualdade educacional. Esta preocupação com a educação, no entanto, já conta com uma história de mais de um século Segundo SEE-MT (1996, p. 13), em 1889, 88%, em 1924, 72% e, em 1930, 68% da população das crianças em idade escolar se encontrava fora da escola.. Em 1882, segundo Soares (1995, p. 8), Rui Barbosa, baseando-se em um minucioso diagnóstico da realidade brasileira da época, “denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para o povo no Brasil e apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa do ensino”.
E desde então, políticas de democratização do acesso à escola foram implantadas, especialmente por meio do aumento de escolas públicas. Seus resultados, sem dúvida, foram notáveis, e podem ser verificados no quadro abaixo.

Quadro demonstrativo do crescimento do n° de escolas - 1933 a 1961
Ano
N° de escolas
1933
27.770
1945
39.331
1948
48.492
1950
57.673
1952
63.224
1954
72.374
1956
82.950
1958
90.160
1960
96.550
1961
99.250
Fonte: Quadro organizado com dados retirados de SEE-MT, 1996

Apesar do grande aumento do número de escolas em todo o país no período de trinta anos, esforços continuaram sendo feitos no sentido de buscar a democratização integral do acesso à escola. Assim sendo, conforme mostra Ribeiro (1991, p. 76), em 1982, cerca de 76%, e em 1988, cerca de 82% da população de 7 a 14 anos já se encontrava na escola. De 1991 a 1997, conforme o Censo Escolar de 1996 (MEC, 1998, p. 25), a taxa de escolarização líquida na faixa etária obrigatória havia passado de 86% para 91%. Todos esses dados revelam que, ao final da década de 90, a situação das crianças em idade escolar já se apresentava bastante favorável quanto ao acesso à escola e praticamente universalizado no país.
Ao longo das décadas, entretanto, as políticas de democratização do ensino que priorizavam o aumento quantitativo de estabelecimentos e de matrículas foram acompanhadas pelas altas taxas de repetência em todos os níveis do ensino. Autores como Freitag (1986), Soares (1995), Ribeiro (1991), e outros, apresentaram e discutiram a cada época, os índices de seletividade do sistema educacional.
Freitag (1986, p. 61), por exemplo, mostra que, em 1960, de 1000 crianças somente 466 dos alunos matriculados na 1ª série atingiram a 2ª série, “na quarta série ainda restavam 239. Dessas, somente 152 ingressaram em 1964 no ensino ginasial, 91 alcançaram a quarta série e 84 o último ano do colégio, (...) somente 56 conseguiram alcançar o primeiro ano universitário em 1973”.
Soares (1995, p. 9) afirma que, em 1980, menos da metade das crianças da 1ª série chegavam à 2ª série, menos de um terço conseguia atingir a 4ª série, e menos de um quinto concluía a 8ª série. E Ribeiro (1991, p. 78), após analisar os dados oficiais do PNAD com base no modelo Profluxo, observou que, em 1982, a taxa anual de repetência da 1ª para a 2ª série era de 52,4%, e o percentual de alunos matriculados no 1º Grau que não concluíam a 8ª série era de 65,23%.
	Dados pertinentes à década de 90 podem ser encontrados em documentos emitidos pelo MEC (1998, p. 27-9) que declarou que, em 1996, o Ensino Fundamental atendia a 31,1 milhões de alunos, dentre os quais, 88.8% freqüentavam escolas públicas, porém, as taxas de repetência da 1ª para a 2ª série, de 1995 a 1997, mesmo em decréscimo, ainda era de 44%.
	O fracasso escolar, portanto, avaliado com base em índices de repetência, mostra um decréscimo gradativo, porém, na década de 90, estes representavam ainda quase a metade da população estudantil, o que caracterizava uma perda para o Estado, a população, as famílias, e para as crianças.
Ao longo dos anos, o fracasso escolar foi avaliado com base nos índices de evasão e repetência, mas ao serem analisados em separado, verificou-se que, no período de 1982 a 1988, houve uma redução nas taxas de evasão da 1ª para a 2ª série de 8,17% para 7,52%, e da 4ª para a 5ª série de 18,4% para 14,6 % (Ribeiro, 1991, p. 78-9), e no período de 1993 a 1997, a taxa de evasão na 1ª série permaneceu estável em 1% (MEC, 1998).
Com isso, ficou claro que os índices da evasão não poderiam ser determinantes do fracasso escolar. Ou seja, que o principal obstáculo à universalização da educação básica não era a evasão e a repetência, mas somente a repetência. Fogaça (1998, p. 31-2) esclarece bem a relevância de uma sobre a outra ao afirmar que a maior parte da população escolar que fracassa permanece, em média, de cinco a oito anos na escola, e isto prova que há por parte das crianças e de suas famílias um esforço em manterem-se ligados à escola.
Sobre a repetência, inúmeros estudos foram desenvolvidos para se detectar suas causas sob diferentes ângulos, e estes evidenciaram os múltiplos fatores que levam crianças à reprovação na escola. Vianna (1991), por exemplo, após um levantamento junto a 30.000 estudantes de 238 escolas da rede oficial de 69 cidades dos vários estados brasileiros, desenvolvido a pedido do MEC, apresentou uma exaustiva listagem desses indicadores. Seu estudo mostra, tal como o de outros pesquisadores, que a problemática da repetência envolve aspectos referentes ao estado, à família, à criança, à escola e ao professor, e estes podem ser agrupados em problemas exógenos e endógenos à escola, ou então, problemas que dizem respeito direta e indiretamente ao processo ensino-aprendizagem. Todos os estudos descreveram, deste modo, a realidade na sua complexidade concreta.

Um novo projeto educacional para a escola pública: uma escola centrada nas competências do professor

Neste contexto de altos índices de repetência que geravam uma grande insatisfação com o trabalho realizado pela escola, o Brasil, em 1990, compôs o grupo dos nove países em desenvolvimento de maior contingente populacional do mundo para participar da Conferência Mundial de Educação para Todos, convocada pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial, realizada em Jomtien, na Tailândia, para se discutir as questões mundiais da educação. Dessa conferência, resultaram posições consensuais “na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos, capazes de tornar universal a educação fundamental e de ampliar as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos” (MEC, 1998, p. 14).
A partir dessas propostas no cenário mundial, o MEC reafirmou a necessidade de revisão do projeto educacional do país de modo a concentrar a atenção na qualidade do ensino e da aprendizagem, e coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) que, em consonância com o que estabelece a Constituição de 1988, afirmou “a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de forma adequá-los aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras” (MEC, 1997, p. 15). No Plano Decenal, ainda, foi enfatizada a questão da capacitação docente como condição sine qua non para a eficácia das exigências do pacote de medidas adotadas para combater o fracasso escolar. E então, vários convênios foram acordados entre as secretarias de educação e as universidades públicas, em especial, com as faculdades de educação, para fornecer a prescrita capacitação docente.
Em 1996, foi promulgada a Lei Federal nº 9.394 que apresentou um conjunto de diretrizes políticas voltado para a recuperação da escola fundamental no país, sendo que o Art. 23 tratou dos níveis e das modalidades da Educação Básica, e o Art. 62 tratou dos Profissionais da Educação O Art. 23, que trata dos níveis e das modalidades da Educação Básica, declara que “a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. E o seu Art. 62, que trata dos Profissionais da Educação, afirma que “a formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida no nível médio, na modalidade Normal”. .
Em 1997, o sistema de ciclos foi implantado em várias escolas de redes municipais e estaduais do país como uma proposta alternativa de organização curricular (conforme sugere a nova LDB). Segundo Sacristán (1998), o sistema de ciclos representa uma unidade de organização que proporciona ao professor uma margem maior de flexibilidade para se organizar, de mais fácil adaptação ao ritmo dos alunos em grupos heterogêneos, tolera melhor a idéia de diversidade entre os alunos e permite mais facilmente agrupar conteúdos diversos em termos de unidades globalizadoras.
E com o intuito de auxiliar na execução do trabalho docente e de apontar metas de qualidade de ensino, o MEC, em 1997, ainda, elaborou os PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - PCNs Aqui cabe esclarecer que os PCNs não serão objeto de análise, em especial, quanto ao seu conteúdo ou a sua validade, uma vez que outros trabalhos se dedicaram a esta tarefa. apoiando-se em teóricos renomados como Vygotsky e Luria. Tais teorias de cunho psicológico, utilizando-se de uma abordagem sociológica, não buscavam culpabilizar o professor pelo baixo rendimento e pelo fracasso escolar dos estudantes, mas se empenhavam em destacar a sua crucial importância como mediador da aprendizagem e da construção e apropriação dos saberes pelos alunos e sublinhar o papel social do professor no processo de ensino e de aprendizagem na escola.
Neste sentido, a teoria de Vygotsky (1984, p. 99), em poucas palavras, se empenhou em esclarecer que “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam”. E nesta perspectiva, a função do professor passou a ser fundamental na estimulação dos níveis reais do desenvolvimento da criança, de modo que cada nova aprendizagem viesse a construir não apenas mais um componente do conjunto de aprendizagens acumuladas, e sim, o alcance de um novo estágio de desenvolvimento que precede a uma nova aprendizagem, por meio essencialmente da linguagem.
Através dos PCNs, então, o MEC propôs “valorizar os trabalhos dos docentes como produtores, articuladores, planejadores das práticas educativas e como mediadores do conhecimento socialmente produzido; destacar a importância de que os docentes possam atuar com diversidade existente entre os seus alunos e com os seus conhecimentos prévios, como fonte de aprendizagem de convívio social e como meio para aprendizagem de conteúdos específicos”. E estabeleceram dentre os objetivos do Ensino Fundamental, que os alunos sejam capazes de utilizar as diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, atendendo às intenções e situações de comunicação.
Com isso, o MEC (1998, p. 09) esperava construir uma educação básica voltada para a cidadania não apenas garantindo a oferta de vagas, “mas sim oferecendo-se um ensino de qualidade, ministrado por professores capazes de incorporar ao seu trabalho os avanços das pesquisas nas diferentes áreas de conhecimento e de estar atento às dinâmicas sociais e suas implicações no âmbito escolar”.

O panorama da situação educacional brasileira pós-reformas

Dez anos após a conferência em Jontiem, em 1999, o Brasil já podia comemorar alguns de seus avanços. Grande maioria dos professores (cerca de 68%) havia concluído o nível superior, com ou sem especialização e mestrado (CNTE, 1999), e o índice de professores com curso superior lecionando para turmas da 1ª a 4ª série, que era de 21,6%, havia chegado a 34,2% do total; além do mais, entre 1999 e 2003, a taxa de distorção idade-série na 4ª série do Ensino Fundamental havia caído de 43% para 33% (MEC, 2003).
Diante dos sinais de melhoria nos indicadores educacionais do país, restava averiguar o seu impacto quanto ao desempenho dos alunos.
Ao analisar as taxas de distorção idade/série apresentadas pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - SAEB, estas revelaram um decréscimo nas três séries investigadas, o que caracteriza uma satisfatória diminuição nos índices de reprovação.

Quadro demonstrativo da distorção idade/série - 1999, 2001 e 2003
Série
1999
2001
2003
4ª série
42,7
39,4
33,3
8ª série
49,5
45,7
40,6
3ª série
50,8
50,8
45,6
Fonte: Dados do Relatório SAEB 2003

Ao avaliar as habilidades dos alunos da 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental, em 1995, quanto ao desempenho em Língua Portuguesa e Matemática, os resultados em Língua Portuguesa se apresentaram da seguinte forma.

Percentual de acerto por série e por habilidade de leitura - 1995

4ª série
8ª série
Estabelecimento de significado
53,2
63,2
Extensão do significado
44,2
63,5
Exame crítico de significado
45,9
58
Total
50,6
63
Fonte: MEC/SEDIAE/DAEB - SAEB/1995, apud MEC/SEF, 1997

Estes dados de 1995 levaram o MEC (1997, p. 27) a declarar que estes “reafirmam a baixa qualidade atingida no desempenho dos alunos no ensino fundamental em relação à leitura e principalmente em habilidade matemática”, estes justificavam a implantação das reformas.
Ao analisar novamente os alunos durante os anos de 2001 e de 2003, os resultados em Língua Portuguesa, revelaram que, em todas as três séries investigadas, as médias encontravam-se ainda abaixo do patamar mínimo considerado como próximo do adequado para a série, como mostram os quadros abaixo.

Desempenho dos alunos da 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio em Língua Portuguesa - 2001 e 2003
Série
Média Nacional
Padrão mínimo

2001
2003

4ª série
165,1
169,4
200
8ª série
235,2
232
300
3ª série
262,3
266,7
350
Fonte: Dados organizados a partir de informações coletadas no Relatório SAEB, 2003.

Para se avaliar além das médias de desempenho, foram criadas categorias que vão desde muito crítico até adequado. O resultado da avaliação das habilidades e competências em Língua Portuguesa mostrou que os alunos da 4ª série são os que apresentam os índices mais elevados, o que denota que estes são os que se encontram em estágios mais críticos no processo de construção de competências e habilidades.

Percentual de alunos da 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio nos estágios crítico e muito crítico em Língua Portuguesa - 2001 e 2003
Série
2001
2003
4ª série
59 %
55,4 %
8ª série
25 %
26,8 %
3ª série
42,1 %
38,6 %
Fonte: Dados organizados a partir das informações colhidas do Relatório SAEB 2003.

O panorama, enfim, da situação educacional brasileira atual mostra que grande parcela da população (88,8%) pertencente às camadas populares da sociedade busca a educação pública; porém, na escola, crianças e jovens convivem, de um lado, com um corpo docente mais qualificado e apoiado por um conjunto de parâmetros curriculares que entende a educação escolar como um processo de construção e defende o papel do professor como mediador dessa construção de saberes; e de outro, com uma situação velada de fracasso, ano após ano, que os aprova para as séries seguintes, embora seu desempenho não apresente melhoras significativas no decorrer do tempo, e nem tampouco, sinais de aproximação gradativa ao padrão mínimo estabelecido para os diferentes níveis.
Se, ao longo das décadas, pesquisadores e educadores, diante dos altos índices de fracasso escolar das crianças brasileiras, se perguntaram “afinal, o que ocasiona o fracasso escolar das crianças?”, “O que falta para que elas possam apresentar um desempenho melhor?” agora, após uma década de investimentos em todas as direções, e diante dos resultados da avaliação do desempenho dos alunos, novamente, as mesmas perguntas se levantam: o que ocasiona o fracasso escolar das crianças? E o que falta para que elas mostrem um crescimento visível em seu aprendizado escolar?

Pluralidade de contextos e realizações visíveis

	Numericamente, é inegável que haja hoje um maior número de professores das séries iniciais com grau mais elevado de escolaridade. Mas, afinal, qual a sua relação com o baixo desempenho dos alunos?
Na Universidade, professores das séries iniciais dedicam-se à sua formação continuada, mas estes, resguardando as exceções, não demonstram ter interesse pela universidade em si e pelo que ela oferece além do curso. Estes professores não participam de reuniões dos Centros Acadêmicos de Pedagogia, não freqüentam bibliotecas senão para realizar trabalhos em grupo ou para usar os livros solicitados pelos professores de disciplinas; não participam espontaneamente de atividades complementares como conferências, palestras, seminários, colóquios e defesas públicas, e quando o fazem, raramente efetuam anotações ou perguntas que derivem de dúvidas, reflexões ou conclusões pessoais; não se candidatam à bolsas de Iniciação Científica e nem sequer podem fazer parte de grupos de pesquisa porque não têm 20 horas disponíveis para tal.
	Analisadas as realizações textuais 50 trabalhos escritos denominados de dossiês descritivo-analíticos e reflexivos, e também respostas a questões referentes a conteúdos estudados no curso, além de filmagens em sala de aula das séries iniciais e relatórios descritivos do desempenho individual dos alunos elaborados pelos professores foram analisados conforme critérios estabelecidos. desses professores que atuam no processo de formação de crianças das escolas públicas, observou-se que, na universidade, estes apresentam dificuldades de expressão e de organização do pensamento de maneira elaborada. São dificuldades elementares e complexas, tanto no que tocam à pontuação, ortografia, concordância verbo-nominal, acentuação, conjugação dos verbos, como à carência de conexão de idéias. Apresentam dificuldades quanto à leitura e escrita, à falta de domínio das regras gramaticais e ortográficas, e, de um modo mais geral, reduzido conhecimento referente à História, Geografia, política, economia, fatos do cotidiano nacional, internacional, e até regional ou local da comunidade circundante. Não sabemos se as evidências poderão ser estendidas a todo o país, mas muitos estudos têm apresentado resultado de análises e que convergem em muitos aspectos. Libâneo (2002), por exemplo, levanta suspeitas se os professores podem ir além dos seus saberes de experiência, e aponta, dentre outras coisas, uma necessidade premente de o professor ampliar sua cultura geral e se tornar sujeitos pensantes e críticos para poder realizar seu trabalho educativo.
	Uma investigação na escola permitiu verificar que professores das séries iniciais apresentam uma linguagem oral e escrita pouco elaborada com frases incompletas e significados implícitos, fornecem aos alunos informações confusas e imprecisas, e utilizam-se excessivamente de expressões simples e específicas do mundo infantil.

À guisa de conclusão

	Para concluir, primeiramente, é preciso se perguntar: qual é a utilidade social da descrição do fracasso escolar dos alunos, e, hoje, também de seus professores, por meio de dados históricos, numéricos e empíricos, sem levar em conta o acaso e as contingências singulares do fenômeno? Certamente toda descrição produz conhecimentos, mas uma descrição de um fenômeno tal como ele é pode produzir um entendimento de que tudo que ocorre em seu interior é natural; assim como pode produzir uma confusão entre a explicação e a previsão. O esforço da descrição realista, deste modo, pode levar a uma naturalização e a uma ilusão da previsibilidade, e isto, sem dúvida, levaria todos a uma armadilha do realismo. Assim, uma descrição realista só é útil quando tem por meta contribuir para a reflexão sobre o devir futuro e criar condições racionais para se dominar as mudanças sociais na sua complexidade real. Então, ao se examinar as evidências, isto fez surgir reflexões acerca do problema sob três dimensões e teorizações.

1. Currículo e Trabalho: o uso de si por si - O conceito de Currículo, segundo MEC (1999, p. 49) expresso nos PCNs, nega aquele que representa as matérias constantes de um curso, e também, aquele que se refere a programas de conteúdos das disciplinas, e significa “a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussões e reelaborações quando realizado em sala de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados em prática didática”.
	Contudo, segundo Sacristán (1998, p. 105), nenhum currículo pode ser estendido à margem do contexto no qual se configura e tampouco independentemente das condições em que se desenvolve; ele é um objeto social e histórico e sua peculiaridade dentro de um sistema educativo é um importante traço substancial. Deste modo, o currículo pressupõe uma política que prescreve certos mínimos e orientações curriculares, e portanto, o Currículo Prescrito é regulado por uma política curricular que, em termos gerais, representa “toda aquela decisão ou condicionamento dos conteúdos e da prática do desenvolvimento do currículo a partir das instâncias de decisão política e administrativa, estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular” e planeja um campo de atuação com um grau de flexibilidade para os diferentes agentes moldadores do currículo.
	Sacristán afirma, com isso, que quando em um Currículo Prescrito ocorre a prescrição de mínimos e de diretrizes curriculares para um sistema educativo, este supõe um projeto de cultura comum para os membros de uma determinada comunidade, à medida que afeta a escolaridade obrigatória pela qual passam todos os cidadãos, principalmente quando fazem parte dessa cultura comum, os conteúdos, as aprendizagens básicas e as orientações pedagógicas para o sistema, a valorização de conteúdos para um determinado ciclo de estudos. Assim, para o autor, a idéia de um currículo mínimo comum está ligada à pretensão de uma escola comum e supõe a definição das aprendizagens homogêneas a todos os estudantes de todas as escolas. Posto desta forma, os PCNs têm como princípio a diversidade cultural, e como meta, a construção da unidade nacional.
Schwartz, ao considerar o sujeito que realiza o trabalho, o faz considerando o Eu, a individualidade. Assim, para ele,

toda atividade humana é sempre, e em todos os graus imagináveis entre o explícito e o não-formulado, entre o verbo e o corpo, entre a história coletiva e o itinerário singular, o lugar de um debate incessantemente reinstaurado entre normas antecedentes a serem definidas a cada vez em função das circunstâncias e processos parciais de renormatizações, centrados na entidade atuante e que remetem ao que (...) chamamos de “lógicas a montante”. (...) toda atividade humana manipula conceitos, métodos cristalizados em objetos técnicos, instalações, organismos, procedimentos, modos de gestão e de contabilidade que qualificamos genericamente de normas antecedentes (SCHWARTZ, 2002, p. 13-95).

Rosa (2000, p. 53) esclarece a tese de Schwartz explicando que o sujeito realiza a sua atividade modificando, recriando, mesmo que parcialmente, o trabalho prescrito, e ao fazê-lo, renormaliza, o recentra, trabalha de outro modo mediante o debate ou confronto entre os valores e as normas prescritas e a atividade concreta, ou seja, o trabalho real. Assim, entende-se que o trabalhador não é um sujeito submisso à norma que meramente reproduz com ações aquilo que lhe é dito para fazer, mas que faz uso de si por si com base em suas faculdades de julgar, interpretar e decidir.
	Com isso, compreende-se que toda atividade de trabalho não é mecânica e realizável tal como ela foi prescrita, pois cada trabalhador renormaliza as tais normas prescritas, transformando a atividade abstrata (idealizada) em trabalho real. 
Já a educação na relação com o trabalho, explica Rosa (2000, p. 53), aquela se configura enquanto processo de formação -- educativo --, tendo uma finalidade específica: a de que todo trabalhador faça o trabalho prescrito – o novo modo de trabalhar --, conforme essas normas antecedentes, tendo em vista os objetivos da instituição empregadora. Nela, segundo a autora, há uma representação ou ideal de trabalhador que se constitui no anverso dos “modelos” sobre o trabalho, pois, igualmente a estes, tem a ilusão que é possível circunscrever esta entidade enigmática que é o “’sujeito” através de suas prescrições, como se fosse possível homogeneizar aquela livre disposição de julgar, pensar, interpretar as normas.
	Assim sendo, os professores das séries iniciais, ao apresentarem realizações distantes do Currículo Prescrito pelos PCNs e pela universidade estariam renormalizando as normas prescritas para o seu trabalho intelectual e pedagógico?
As evidências não deixam claro se estes agentes renormalizam as normas prescritas porque fazem uso de si por si no trabalho pedagógico nas salas de aula, com base em suas faculdades de julgamento, interpretação e decisão de suas ações, e por isso, não cumprem mecanicamente o Currículo Prescrito, ou se de fato, falta-lhes uma condição de desenvolvimento de suas potencialidades para dar conta das normas prescritas e para renormatizá-las modificando e recriando as normas e os valores, e assim, produzir e desenvolver um novo Currículo Prescrito por si mesmo. O que se tem claro é que o Currículo Real não tem sido regulado pelo Currículo Prescrito, assim como não tem sido regulado por outro com bases e concepções diferentes, claramente definidas por algum paradigma divergente.
As análises levam-nos a crer, em síntese, que há, por parte dos professores, uma condição fragilizada para fazer com que seus alunos tornem-se capazes de utilizar as diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, atendendo às diferentes intenções e situações de comunicação. Isto porque, eles próprios, na condição professores, necessitam, antes de tudo, tornar-se capazes de utilizar as diferentes linguagens. O MEC, ao defender a valorização, pela escola, da cultura do grupo a que pertencem as crianças e os jovens, alertou para que se buscasse propiciar aos alunos o acesso ao saber regional, nacional e universal da humanidade. No entanto, o que se vê é uma não apropriação de saberes historicamente produzidos pela humanidade por parte dos professores das séries iniciais, desde aqueles que dizem respeito à história geral e a do Brasil, à política, economia, fatos do cotidiano locais, regionais, nacionais e internacionais, etc.
Este fato sozinho traz uma preocupação, não no que tange ao descumprimento das normas ou do Currículo prescrito, mas no que tange às condições de desenvolvimento das diversas habilidades e de aprendizagem escolar pelas crianças das escolas públicas em interação com seus professores que demonstram, pelo menos aos nossos olhos, visíveis dificuldades no campo das competências de linguagem requeridas pela Educação atual.

2. O Fracasso Escolar: de quem é a culpa, agora? - Ao longo das décadas, pesquisas foram realizadas sobre os fatores determinantes do fracasso escolar na tentativa, de um lado, de identificar suas causas e o papel de cada ator responsável, e de outro, de refletir sobre programas e ações para a sua superação.
	Neste campo das investigações, análises macro e micro estruturais foram desenvolvidas em busca de entendimentos e explicações para os efeitos das estratificações e desigualdades sociais sobre a aprendizagem. Tais pesquisas fortemente respaldadas pela Sociologia, em especial pela Sociologia crítica, levaram à compreensão de que as mudanças na educação eram dependentes das mudanças na sociedade; e com isso, a escola assumiu a posição de que pouco podia fazer para alterar a situação de seus alunos quanto às desigualdades sociais e educacionais.
Na tentativa de transpor tal situação de circularidade e de mútua dependência Escola-Sociedade, pesquisadores buscaram novos modos de olhar a questão do Fracasso Escolar e, neste sentido, dedicaram-se a analisar o local privilegiado de sua ocorrência, o da sala de aula. A partir de então, micro análises das “cenas de sala de aula” foram iniciadas com o respaldo antropológico e, neste sentido, muitos fatos do cotidiano escolar vieram à tona e a público. Os resultados destas pesquisas etnográficas permitiram, de certo modo, esclarecer, de um lado, as dificuldades enfrentadas pelos professores de todas as séries e disciplinas e, de outro, reconhecer a dedicação, o empenho e a intensidade do trabalho educativo realizado por estes professores. Foi, sem dúvida, um momento de relevada importância no campo da pesquisa em Educação.
	Contudo, mais uma vez, a pesquisa revelou que as mudanças na Educação dependiam de mudanças endógenas, e desta vez, era preciso mudar o professor. Deste modo, o professor passou para o centro das preocupações e tornou-se o principal elemento para o fim do Fracasso Escolar dos alunos. E neste sentido, muitas ações foram definidas para a sua transformação.
	Estudos sobre o professor foram realizados em grande escala e seus resultados ora neutralizavam-no de qualquer responsabilidade sobre o Fracasso Escolar dos alunos, ora acusavam-no, ora defendiam-no.
	As pesquisas tornaram irrefutável a existência, de um lado, de professores com bom nível de competência e habilidades profissionais, sociais e eticamente comprometidos com o seu trabalho, e de outro, de um grande contingente de professores mal preparados para as exigências mínimas da profissão (domínio dos conteúdos, sólida cultura geral, domínio dos procedimentos de docência, bom senso pedagógico) (LIBÂNEO, 2002, p. 13-4).
	Todavia, os professores, em sua maioria, tornaram-se alvo de suspeitas quanto à sua capacidade de desenvolver o seu trabalho educativo resultante de uma precária formação inicial e continuada.
	Ao se afirmar a relação entre a qualidade da aprendizagem dos alunos e a formação dos professores, principalmente, a continuada, deu-se a entender que o problema agora tem sua causa na universidade e que, devido a isto, é preciso reavaliar o perfil dos formadores de professores. Libâneo (2002), assim, afirma que “não é mais aceitável que as licenciaturas mantenham professores que não possuem uma preparação pedagógico-didática”.
	Deste modo, dentre os elementos motrizes do fracasso escolar, agora se insere a universidade, porém, os seus cursos de licenciatura. A questão, no entanto, é: se o maior índice de fracasso escolar encontra-se concentrado nas séries iniciais como mostram os dados apresentados pelo SAEB, não seriam especificamente os cursos de Pedagogia que têm assumido a formação continuada dos professores das séries iniciais e constituídos de docentes com preparação pedagógico-didática, os que necessitariam de uma reavaliação?

3. O que nos tem passado despercebido? - Segundo Rey (2002, p. 15-6), toda disciplina escolar contém tarefas que lhe são próprias e requerem competências que a disciplina está em condições de transmitir e também competências que a disciplina não pode fazer adquirir já que lhe são externas. O professor, por sua vez, espera que os alunos abordem a tarefa específica à disciplina já com o domínio de um grande número de competências muito diversas, complexas e elementares que ele julga não precisar transmitir.
No caso de uma criança, se esta chega à escola sem o domínio prévio destas competências para o professor iniciar o seu trabalho educativo, o que acontece com ela e o seu professor? Primeiramente, certo é que não se pode devolver a criança para a família e exigir que esta desenvolva-a e traga-a de volta à escola quando tiver desenvolvido todas as competências requisitadas. Isto porque se até então a família não a fez desenvolver, ela não poderia fazê-lo agora. Certo também que, na escola, a criança aprenderá muito pouco se não houver algo ou alguém que lhe possa ajudar, e será um propenso caso de reprovação. O professor não poderá deixar de ministrar suas aulas porque há em sua classe alunos que não podem aprender de imediato o que lhes é ensinado.
No caso de um adulto, se este é um professor das séries iniciais que chega à universidade sem domínio prévio de competências necessárias, o que lhe acontece? Poderá ser reprovado, mas não se poderá exigir dele que retorne ao ensino fundamental para dominar as competências requisitadas (LIBÂNEO, 2002) ou que vá para outra instituição e só então, retorne à universidade pronto para cursar o nível superior.
Então, caso crianças não aprendam e se desenvolvam na escola, estas serão vítimas perenes da reprovação e da exclusão. Caso professores dessas crianças não aprendam e desenvolvam competências para realizar o trabalho educativo, estes serão, nada mais nada menos que perenes reprodutores da história do fracasso escolar e de exclusão social de crianças.
Assim, se crianças, para aprender e desenvolver capacidades cognitivas na escola, necessitam da ajuda da mediação de seus professores, primeiramente, é preciso que estes professores compreendam a sua importância para as crianças. Em seguida, é preciso que eles também tenham desenvolvido as mesmas capacidades cognitivas para poderem mediar o desenvolvimento de seus alunos. Ademais, é preciso que esses professores, na sua formação continuada, encontrem docentes-formadores que reconheçam, em primeiro lugar, a importância do seu papel na formação desses professores e, por conseguinte, na formação das crianças; e uma vez reconhecida a importância do seu papel, que estes docentes-formadores atuem efetivamente no processo de mediação da aprendizagem e do desenvolvimento das capacidades intelectivas dos professores das séries iniciais.
Tudo isto significa dizer que desenvolver, portanto, as capacidades intelectivas do sujeito, criança ou adulto, é fornecer-lhe a capacidade de uso da linguagem para se comunicar e para pensar. Esta é, sem dúvida, o instrumental invisível e vital para tornar um sujeito pensante, crítico, reflexivo e culto.
Libâneo (2002, p. 38), parece que é um dos poucos autores que percebe a relevância, não apenas das políticas e reformas estruturais, mas também da formação das habilidades mentais humanas para o exercício da profissão docente, porque para ele, “professores que não desenvolvem habilidades do pensar, que não conseguem argumentar oralmente ou por escrito, não conseguem fazer o mesmo com seus alunos”.
No que se refere ao uso da linguagem, Chomsky (1977) defende que todo sujeito nasce com uma competência inata para aprender a gramática de uma língua materna, porém, este aprendizado não se faz por condicionamento, pois cada sujeito torna-se capaz de, usando os mesmos signos e significados lingüísticos da língua, construir infinitas frases com idéias diversas gramaticalmente corretas, graças à sua capacidade de criatividade.
Entretanto, se todo sujeito tem competência para aprender uma língua e fazer uso dela corretamente e de maneira criativa, não basta tê-la, pois precisa desenvolvê-la. Conforme Bernstein (1996), ao desenvolver as condições potenciais para adquirir uma linguagem, o sujeito torna-se capaz de realizar as escolhas e as produções lingüísticas diferentes, elaboradas e adequadas a cada contexto situacional. No entanto, lembra o autor, tais condições só podem ser desenvolvidas em contextos de aprendizagem que sirvam como desencadeadores de experiências válidas e significativas. É nestes contextos de interação social que os sujeitos adquirem os códigos lingüísticos restrito e elaborado que funcionam como um princípio regulativo que seleciona e integra distintamente os significados relevantes, as formas de realização e os contextos evocadores.
Seria preciso, enfim, que se entenda que a escola não é local apenas de aprender conteúdos, e que a universidade, não é lugar apenas de formação continuada para a aprendizagem de metodologias pedagógicas pelos professores. Na escola e na universidade, a criança e o professor podem aprender conteúdos e desenvolverem-se intelectualmente, e tornarem-se sujeitos capazes de pensar, planejar suas ações e agir. A diferença entre eles é que, o professor, ao desenvolver as suas competências cognitivas poderá refletir e agir, sobretudo, na contramão do processo de produção das desigualdades educacionais e sociais de seus alunos.

***

	Muitos discursos a respeito da educação brasileira têm apresentado a evolução dos últimos 40 ou 50 anos como um longo período de crise educacional, como uma contínua exclusão e como uma manufatura de desigualdades sociais.
	Indubitavelmente, muitos esforços têm sido envidados em busca de uma maior igualdade; mas a desigualdade de desempenho ainda continua invalidando os indivíduos enquanto sujeitos livres e iguais (DUBET, 2003). Deste ponto de vista, desprezar as desigualdades é confundir as esferas da justiça; e neste sentido, é preciso cuidar para que qualquer tipo de desprezo pela justiça não termine em um mal pior, em uma circunstância natural de banalização da injustiça, nos termos conceituais de Dejours (2001), o que pode implicar em uma insensível resignação dos sujeitos frente às possibilidades de mudanças sociais racionais e humanitárias destinadas principalmente àqueles que se encontram em situações mais desfavoráveis na sociedade.
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