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O trabalho corresponde a uma síntese do meu projeto de Doutorado apresentado e aprovado no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP, em 2002, e que no momento do envio para o processo de seleção da 26ª Reunião Anual encontrava-se no início da fase de entrada no campo de pesquisa.
Objeto e problema da pesquisa
O fracasso escolar tem sido um tema recorrente na vida profissional dos indivíduos (sejam eles dirigentes, pesquisadores e professores) que trabalham com educação e, em especial, no Brasil.
	A expressão vem servindo para caracterizar quadros de insucesso na trajetória escolar de estudantes, tem sido utilizada para apontar as conseqüências da crise de qualidade da escola pública e, principalmente, tem se transformado num dos objetos mais estudados nos programas de pós-graduação que aliam as Ciências Sociais e a Educação, assim como a identificação de suas causas.
	Do outro lado dessa história se situam os(as) alunos(as), usuários dos serviços das escolas, sejam elas públicas ou privadas, suas famílias e a sociedade, em geral. Cada qual lidando, ou enfrentando, o fracasso escolar a sua maneira.
	Mas que fracasso escolar é esse?
	Segundo CHARLOT (2000, p: 19): “A sociologia dos anos 60 e 70 analisou o fracasso escolar em termos de diferenças entre posições sociais”. O mesmo autor lembra que as “sociologias ditas de reprodução” tiveram, entre seus expoentes, estudos de Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet e outros, e que a partir dos anos 60 para vários desses sociólogos, “(...)explicar o fracasso escolar é explicar por que - e, às vezes, como - os alunos são levados a ocupar essa ou aquela posição no espaço escolar”(2000, p: 19).
Portanto, a idéia da reprodução da vida escolar dos(as) alunos(as) a partir das posições sociais dos pais está presente na sociologia da reprodução como fator determinante do fracasso, ou do, não fracasso escolar.
	Nesse momento cabem, então, algumas indagações:
	É possível tratar o fracasso escolar como um objeto de estudo?
	O fracasso escolar não estaria mais vinculado ao que CHARLOT chama de “(...) uma chave disponível para interpretar o que está ocorrendo nas salas de aula, nos estabelecimentos de ensino, em certos bairros, em certas situações sociais” (2000, p: 14)?
	Com relação ao primeiro questionamento o autor lembra que a expressão fracasso escolar serve para exprimir o significado de diversas situações “(...)tanto a reprovação em uma determinada série quanto a não aquisição de certos conhecimentos ou competências (...) ela se tornou, mesmo, tão extensa, que uma espécie de pensamento automático tende hoje associá-la à imigração, ao desemprego, à violência à periferia...” (2000:14). Portanto, uma construção dessa forma torna ampla demais uma categoria, “mais polissêmica e ambígua” (CHARLOT, 2000:13), distanciando-a de um formato mais definido, exigência básica para a precisão de qualquer objeto de pesquisa.
	A segunda indagação leva o debate para o campo conjuntural, ou melhor, para o campo das situações e, como tal, são de diversas ordens.
	CHARLOT afirma categoricamente que “‘O fracasso escolar’ não existe; o que existe são alunos em situação de fracasso” (2000:16). Para o autor os sintomas apresentados com a denominação de fracasso escolar são mesmo reais e apontam para a existência de causas, entretanto, para CHARLOT “(...) não existe um objeto ‘fracasso escolar’, analisável como tal. Para estudar o que se chama o fracasso escolar, deve-se, portanto, definir um objeto que possa ser analisado”. (2000:16)
	No entanto, se para CHARLOT o fracasso escolar não deve se configurar enquanto objeto por ser o mesmo uma confluência de vários objetos de estudo, ele, também, reconhece que os maus resultados escolares estão presentes há muito tempo na vida de muitos alunos nas escolas.
Portanto, a construção do objeto de estudo se dará a partir da perspectiva do fracasso escolar enquanto situação e por isso estará fortemente presente a figura das famílias e de seus(suas) filhos(as)/alunos(as) que estarão balizando a singularidade das próprias situações.
Dissecando melhor a intenção do estudo, pretendo entender os papéis exercidos por dois agentes sociais que me parecem estar fortemente presentes entre os recursos lançados por famílias de classes populares e médias para superar situações de insucesso de seus(suas) filhos(as) no ambiente escolar. Seriam eles(as), respectivamente: a explicadora e o(a) professor(a) particular.
Importante frisar que a relação que aponto entre classes populares/explicadora e classes médias/professor(a) particular traz em si dois elementos centrais para a pesquisa, creio eu.
O primeiro trata-se de uma constatação fruto de uma visão impressionista, ou melhor, percebo, já há muitos anos, que nos bairros da Zona Sul do município do Rio de Janeiro, o nome que tem sido dado às pessoas que oferecem serviços de aulas de apoio ou de reforço pedagógico é o(a) de professor(a) particular, enquanto que, nos bairros da Zona Norte, Zona Oeste, Jacarepaguá e Subúrbio essa denominação tende a se transformar em explicadora.
O segundo, na verdade, origina-se no anterior e refere-se a uma hipótese que pretendo trabalhá-la no processo de depuração do meu objeto, ou seja, penso que existe algo mais do que as diferentes formas de se denominar esses agentes sociais. Tenho a impressão que, dependendo da classe social e da localização territorial das famílias, as táticas Acredito que o conceito de tática elaborado por Michel De CERTEAU pode ajudar a entender, de certa maneira, os recursos lançados pelas famílias frente às situações de insucesso dos(as) seus(suas) filhos(as) na escola, na medida em que o autor entende as táticas como  iniciativas tomadas pelos indivíduos no sentido de reagirem contra o poder instituído, o qual ele denomina de estratégia, se utilizando das brechas existentes no interior desse poder. Ver mais sobre o tema em CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. : Ed. Vozes, 1994, 352 p. utilizadas por elas podem ganhar contornos e crenças distintas, no trato com esses dois personagens. Nesse sentido, penso que poderei estar apontando para uma compreensão mais apurada dos desempenhos pedagógicos de alunos(as) das escolas privadas (da Zona Sul) e públicas (do Subúrbio, Jacarepaguá, Zona Norte e Zona Oeste), na medida em que, estarei extraindo dessa realidade, ainda, muito estereotipada – escola pública/fracasso escolar; escola privada/sucesso escolar – possíveis dados que desmistifiquem essa lógica.
	Apresento, então, algumas questões que entendo serem pertinentes para a construção do meu objeto de estudo:
	Como têm reagido as famílias frente aos maus resultados de seus filhos no ambiente escolar?
	Que recursos elas têm lançado mão para resolver problemas como esse?
	A figura do(a) professor(a) particular ou da explicadora surge em que momento e com que perspectiva?
	Que relação as famílias mantém com esses(as) profissionais?
	O que representam eles(as) para as famílias?
	O que representam eles(as) para a escola?
	A classe social determina o tipo de iniciativas?
	A busca por um apoio extra-escolar pode ser considerada uma iniciativa comum, ou melhor, que está acima da questão de classe?
	Quem são esses atores e atrizes que ocupam o lugar criado pelas famílias para ajudar a resolver os problemas de rendimento de seus filhos?
	O(a) professor(a) particular é o mesmo que a explicadora?
	Que representa cada ator desse em seu respectivo cenário?
	Que valores são atribuídos pelas famílias a esses atores?
	O rendimento pedagógico de melhor padrão dos alunos de escolas particulares pode ser explicado por essas iniciativas?
Penso que será fundamental tê-las como companheiras permanentes no processo de construção dos roteiros de observação e de entrevistas que, certamente, farão parte de uma pesquisa desta natureza.
Algumas hipóteses ...
Penso que entre os recursos utilizados por famílias de classes médias, que têm seus(suas) filhos(as) estudando em escolas privadas, consideradas de boa qualidade e que se encontram em situação de baixo rendimento pedagógico, o [recurso] do(a) professor(a) particular tem parecido ser eficaz e, por sua vez, pode estar servindo para mascarar problemas das instituições privadas que se equivalem aos vividos nas instituições públicas.
Detalhando melhor, tenho observado há muito tempo, nas instituições privadas em que tenho trabalhado, como a figura do(a) professor(a) particular tem sido acionada pelas famílias, tanto por iniciativa própria como por indicação da escola, através dos setores responsáveis por essas tarefas (Coordenações, Serviço de Orientação Educacional e Serviço de Psicopedagogia). 
Essas iniciativas, ao obterem resultados positivos, ou seja, o aumento do rendimento pedagógico do(a) aluno(a) (o que muitas vezes acontece) poderiam estar maquiando possíveis lacunas existentes no trabalho realizado por tais instituições.
Acredito, também, que pode estar existindo uma diferente relação entre as famílias e os(as) atores que encarnam a função de professores(as) particulares e explicadoras(es), ou melhor, as famílias de classes populares me parecem estabelecer um vínculo maior de tempo com as(os) explicadoras(es) o que poderia estar traduzindo um valor mais permanente conferido à elas(es). 
No outro caso, famílias de classes médias aparentam ter uma relação mais volátil, ou pragmática, com os(as) professores(as) particulares, algo que beira o descartável.
Este tipo de relação me parece ser revelador de um sentido diferente atribuído a esses(as) profissionais. Sentido esse que pode, ou não, estar balizado por questões de classe social, e que pode, também, estar indicando o significado da escola e dos atores que trabalham neste universo (professores dos estabelecimentos, professores particulares e explicadoras) para as famílias que usam seus serviços.
Uma outra hipótese com a qual trabalho, e que é tangenciada pela primeira, se situa na possível ausência de uma compreensão mais global, por parte das instituições: escola particular, escola pública e famílias, de que situações de fracasso, ou de sucesso escolar, podem estar sendo equacionadas por fora dos muros escolares.
A falta disso, que estou chamando de uma compreensão mais global, tem negado a estas instituições as possibilidades de soluções mais articuladas no que diz respeito às situações de fracasso escolar.
Portanto, investigar professores(as) particulares e explicadoras, suas ações, suas práticas, suas formações, suas trajetórias profissionais e as relações que se travam entre eles(as) e as famílias, a escola e seus(suas) alunos(as) me parece ser o caminho para dar conta de confirmar, ou não, as hipóteses anteriores, ou outras que venham a ser construídas nesse caminhar.
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