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Introdução
A permanência do fracasso escolar - entendido como fracasso da escola para promover um ensino de qualidade ao conjunto dos seus alunos - numa escola em que a reprovação foi deslegitimada como prática pedagógica coloca-nos diante do desafio de analisar esse problema sem o apoio dos índices de repetência e evasão, que por décadas deram sustentação às discussões sobre a temática. Para enfrentar esse desafio, entendo que estudos que se voltam para as singularidades da cultura da escola podem oferecer “chaves” para penetrarmos os labirintos do universo escolar.
Nas últimas décadas do século XX no Brasil, a legislação e as políticas educacionais estaduais e municipais vieram legitimar e sistematizar propostas voltadas à superação do fracasso escolar por meio da implementação de regime de progressão continuada, as quais tiveram como um dos resultados mais evidentes a diminuição significativa dos índices de reprovação e evasão nas escolas publicas.
Após quase um século de debates e pesquisas em torno do problema, a necessidade de estudos sobre o fracasso escolar é, agora, realimentada pelo novo cenário gerado com as mudanças na atual política educacional brasileira, marcada pela adequação à Lei de Diretrizes e Bases (LDB/1996).
Tais mudanças, fundamentadas em discursos que definem essas medidas no plano da democratização da escola, ao garantirem a permanência dos alunos, trouxeram a necessidade de identificar e compreender as novas formas de fracasso escolar numa escola onde não deve mais haver o mecanismo da repetência, mas que se revela excludente, como mostram pesquisas recentes que discutem as conseqüências da não-reprovação - sintetizadas pelos resultados insatisfatórios demonstrados pelos alunos nas avaliações a que são submetidos, e que revelam a baixa qualidade do ensino na escola pública, a diplomação do não-saber. Dentre essas pesquisas, destaco os trabalhos de Barretto (2001), Britto (2001), Paiva (1998), Silva (2000), Souza (2000), Weiz (2000).
Esses estudos apontam para o modo como o regime de progressão continuada está sendo vivido no cotidiano da escola, registram a crítica e a rejeição presentes nas representações dos atores das práticas escolares, focalizando a discussão sobre os impactos que resultam dessas medidas e discutem a possível existência de uma cultura resistente a tais mudanças.
De modo geral, o tratamento da temática do fracasso escolar nos estudos e pesquisas já realizados, ora mostram uma aproximação com uma abordagem “sociológica”, ora em torno de uma abordagem “psicológica” ou “psicopedagógica” do problema.
No cenário desses estudos, identifiquei pistas para uma abordagem focalizada nas ações e intenções criadas na escola, no cotidiano de suas práticas, para a superação dos problemas relacionados ao fracasso escolar.
Compreendendo o fracasso escolar não como um fracasso individual do aluno, mas como um fracasso da escola, produto das dificuldades da mesma em ensinar a grande e diversificada população de alunos, estudos chamam atenção para a existência de práticas, rituais, rotinas presentes na escola que pouco ou nada contribuem para melhoria da qualidade do ensino, problematizando mecanismos pelos quais a escola organiza seu trabalho - os quais estariam refletindo a presença de uma lógica de seleção, classificação, fracionamento, homogeneização, ou seja, de exclusão. Alguns estudos, ao meu ver, são importantes para esse entendimento: Arroyo (1997), Brandão (1986), Ludke (2000), Sampaio (2000), Sudbrack (1997), Patto (1988; 1991). 
Embora o objeto destes estudos tenha sido a “escola da reprovação”, possibilitaram, ao meu ver, bases para uma reflexão sobre a escola atual que ainda pode estar sendo excludente e seletiva.
Nesse sentido fui à escola, não para verificar a implementação do regime de progressão continuada, mas para refletir sobre as possibilidades e os problemas da escola neste contexto, diante dos quais outros elementos poderiam ganhar relevância além da política educacional: os pais, os meios de comunicação, cada um dos sujeitos das práticas escolares, outras instituições ou organizações que participassem da vida da escola. 
Para isso, desenvolvi, ao longo do ano de 2002, uma pesquisa junto a uma escola da rede estadual paulista sob o regime de progressão continuada, focalizando as estratégias por ela construídas para o enfrentamento do fracasso escolar.
A possibilidade de estudar a escola “em si” e a aproximação com o conceito de cultura escolar permitiram-me situar a política educacional como pano de fundo de um possível movimento do enfrentamento do fracasso no interior de uma escola, mediado por estratégias produzidas como respostas a problemas que seus atores estivessem identificando em suas práticas e que se constituíssem em obstáculos para a garantia de um ensino de qualidade aos seus alunos.
A discussão que se segue refere-se ao processo de investigação e a algumas considerações obtidas nessa pesquisa.

A trajetória da pesquisa
Com o objetivo de compreender não diretamente as práticas dos professores, mas o modo como a escola se organizava para subsidiá-las, o problema de pesquisa foi delineado em torno das estratégias que a escola estaria desenvolvendo para o enfrentamento do fracasso escolar, sendo a questão central: como essas estratégias se materializavam nas práticas escolares?
O que se propunha com essa pesquisa era compreender um possível movimento de transformação da escola, das suas práticas. A questão do enfrentamento do fracasso escolar foi tomada pelo entendimento de que não se esperava transformações da escola em qualquer direção, mas na direção de sua democratização e humanização.
Mais do que uma “escola do sucesso”, “exemplar”, o conceito de “escola boa” que orientou a construção minha investigação, desde seu início, esteve associado à idéia de uma escola que lida com o erro, com o que não foi atingido, com o que falta, para que os alunos possam, de fato, aprender. Uma escola que se revê e se recria, na qual “fracassos” e “erros” são partes de um processo de superação de dificuldades e de transformações e crescimento dos alunos e dos profissionais da escola. A idéia de “escola boa” é uma aproximação com considerações feitas por Zaia Brandão (1986; 1997).
O que me motivou para essa pesquisa era a vontade de ver “tudo junto”, em relação, em movimento. Mais do que elencar, listar, definir, eu queria apreender, reconstituir, tecer. Partia da suposição de que uma escola que possuísse estratégias próprias para o enfrentamento do fracasso escolar colocava-se nos rumos do que poderia ser chamado de uma “escola boa”. 
Nesse processo, havia, permeando, o desejo de entender o que tornaria possível um movimento de transformação da escola, mas também a clareza de que esse desejo só poderia ser realizado em parte, e marginalmente.
Para isso, buscou-se construir uma abordagem qualitativa para uma compreensão da dinâmica da escola, a partir de um contato aprofundado com os sujeitos das práticas escolares (Bogdan; Biklen, 1991).
O critério de seleção da escola a ser investigada foi o fato de possuir ações próprias para o enfrentamento do fracasso escolar, em favor do atendimento às necessidades de uma população predominantemente desfavorecida. 
Tinha por hipóteses que uma escola que apresentasse ações próprias para o enfrentamento do fracasso escolar buscava transformar suas praticas, identificando problemas que se constituíssem em desafios a serem enfrentados no cotidiano escolar, uma vez que entendia que os problemas relacionados a esse fracasso deveriam ser enfrentados em seu interior pelo conjunto de seus atores.
Também foi critério para essa seleção que a escola pesquisada fosse uma escola de Ciclo II do Ensino Fundamental (5.a a 8.a série), por entender que era a menos estudada nos meios acadêmicos. A pesquisa sobre esse corpo docente seria importante em razão de serem professores-especialistas, tradicionalmente identificados como pouco familiarizados ou envolvidos com as questões pedagógicas.
Após um levantamento feito junto a Diretorias de Ensino Órgãos da Administração intermediários entre a SEE/SP e as escolas das redes estadual e privada de ensino.
, entrei em contato com uma escola que apresentava um reforço escolar não-oficial, além do Reforço Escolar proposto pela Secretaria do Estado da Educação do Estado de São Paulo.
Para desenvolver essa pesquisa na escola, os procedimentos propostos inicialmente para a investigação foram: observação direta, entrevistas semi-estruturadas e análise de documentos institucionais.
Com os olhos voltados para a dinâmica da escola, procurei compreender em que medida tal projeto de reforço escolar criado pela própria escola indicava um conjunto de ações voltadas ao enfrentamento da exclusão e à construção de uma escola para todos. Esperava ver, assim, as práticas escolares – precisamente nas relações entre direção, coordenação e docência – dando sustentação às práticas pedagógicas, ou seja, a uma relação ensino-aprendizagem que respondesse à necessidade do conjunto dos alunos da escola.
Já investigando a escola, na medida em que conversava com seus profissionais e presenciava reuniões pedagógicas (HTPCs Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo: tempo reservado a discussão e ao planejamento das ações pedagógicas das escolas da rede estadual paulista. e Conselhos de Classe) fui percebendo que as hipóteses iniciais e o problema de pesquisa tal como estavam postos precisariam ser revistos.
O fato de o reforço escolar ter se revelado, já nas primeiras visitas, ação isolada que corria paralelamente às demais ações da escola e o fato de que nas reuniões pedagógicas as referências à “falta de chão” associada ao regime de progressão continuada eram recorrentes, levaram à necessidade de ampliar o problema da pesquisa. Nessas novas condições: além de estratégias para o enfrentamento do fracasso escolar interessavam outros fenômenos que estivessem ocorrendo, no contexto do regime de progressão continuada. Tratava-se de identificar, descrever, discutir o embate entre as necessidades produzidas no cotidiano escolar e as demandas da atual política educacional, tendo como referência a cultura da escola.
O objetivo geral da pesquisa definiu-se em torno dos processos que pudessem estar ocorrendo na escola, sua natureza e seu grau de efetividade, a fim de compreender as possíveis dificuldades identificadas nas práticas escolares, no trabalho com as diferentes demandas nessas novas circunstâncias e de entender os obstáculos à superação do fracasso no interior da escola.
Considerando as observações que vinha fazendo na escola, passei a ter por hipóteses que seus atores não identificavam problemas relativos à sua prática pedagógica, e não buscavam, portanto, alternativas para enfrentar o fracasso escolar e também que as dificuldades que os professores vinham tendo para identificar problemas e buscar alternativas não eram decorrentes da implementação do regime de progressão continuada, mas ganharam novas formas e se intensificaram após essa mudança.
Após um ano acompanhamento da escola, tais hipóteses foram, em parte, confirmadas. Ainda que a maioria dos profissionais da escola não relacionasse o baixo desempenho escolar detectado em alunos da escola aos problemas nas práticas escolares e pedagógicas, parte desses profissionais, individualmente, responsabilizavam a escola por esse baixo rendimento. Ainda que a maioria dos profissionais da escola atribuísse à não-reprovação advinda com a progressão continuada um obstáculo para o desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula, parte desses profissionais reconhecia nessa mudança a possibilidade de um trabalho mais positivo dentro da escola.
As hipóteses construídas orientaram a pesquisa, entretanto os resultados dessa investigação não se encerraram na verificação destas. O processo de pesquisa, pautado na busca da aproximação com a cultura da escola, permitiu uma maior amplitude de observações sobre os problemas encontrados.

“Cultura do ideal” e “Cultura do amoldamento”
Na busca de uma compreensão dos problemas que a escola vinha enfrentamento em seu dia a dia, a categoria de cultura escolar foi fundamental para penetrar nesse cotidiano, em seus meandros, buscando apreender sua diversidade e heterogeneidade. Para isso, procurei construir um quadro teórico-metodológico para fundamentar essa investigação, especialmente no que se refere às questões das “culturas escolares” como entende Viñao Frago (1998; 2001) e de “cruzamento de culturas na escola” como considera Pérez Gómez (2001).
Para Viñao Frago:

(...) parece preferível falar, no plural, de culturas escolares. Existe, por exemplo, uma cultura escolar administrativa, a dos gestores e supervisores da educação, que implica um modo determinado de ver – desde o ponto de vista da tutela e o controle – as instituições docentes. Existem também, por exemplo, rasgos culturais específicos, mentalidades e formas de fazer, que tornam possível distinguir entre os centros universitários, os de educação secundaria, os de formação profissional, os de educação primaria e os de educação infantil. Cada centro, ademais, tem sua própria cultura específica, com características peculiares. E, assim mesmo, de um modo geral, pode falar-se da cultura acadêmica dos professores ou da cultura estudantil, distinguindo as formas de fazer e pensar próprias de cada uma delas nos vários níveis de ensino (1996, p. 8).

O conceito de “escola como cruzamento de culturas” definido por Pérez Gómez (2001), delineia a possibilidade dessa abordagem no plano da perspectiva cultural, desenhado por determinadas culturas articuladas entre si, as quais formam uma rede específica, cruzada, em que os “múltiplos elementos subterrâneos, tácitos e imperceptíveis que constituem a vida cotidiana da escola são todos elementos fundamentais” (p.18).
Para Pérez Gómez ocorre na escola um “vivo, fluido e complexo cruzamento” entre as seguintes propostas que se articulam no espaço escolar:

a proposta da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, refletida nas definições que constituem o currículo; os influxos da cultura social, constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura institucional, presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e ritos próprios da escola como instituição específica; e as características da cultura experencial, adquirida individualmente pelo aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio” (2001, p.17).

Na idéia da proposta de cultura institucional, trazida por Pérez Gómez (2001), se encontram definidos os papéis dos atores da escola, da direção, dos professores, dos alunos e da comunidade escolar no cotidiano escolar, onde transparece

as tradições, os costumes, as rotinas, os rituais e as inércias que a escola estimula e se esforça em conservar e reproduzir condicionam claramente o tipo de vida que nela se desenvolve e reforçam a vigência de valores, de expectativas e de crenças ligadas à vida social dos grupos que constituem a instituição escolar (p.132). 

Esses conceitos focalizam no cotidiano escolar um movimento para “compreender a dinâmica interativa entre as características das estruturas organizativas e as atitudes, os interesses, os papéis e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos” (Pérez Gómez, 2001, p.132).
As pistas oferecidas pelas diferentes fontes consultadas na escola – documentos, relatos, observação direta – permitiram uma aproximação com a sua cultura.
As observações que fiz durante as reuniões e os conselhos de classe, e em outras circunstâncias menos freqüentemente, tais como sala de professores, sala de coordenação e corredores, apontaram a presença de questões reincidentes na preocupação daqueles profissionais: o impacto da progressão continuada e falta de punição e indisciplina associadas a essa mudança.
Nas diversas situações presenciadas na escola, fui delineando esse impacto com base em algumas tensões presentes nas falas dos profissionais com os quais ia tomando contato: a escola antes versus depois da reorganização da implementação dos ciclos; a avaliação na progressão continuada versus avaliação externa (Saresp); capacitação dos profissionais versus os problemas cotidianos não abarcados por essas capacitações; as novas demandas colocadas para o trabalho pedagógico na escola versus a rotina de práticas desenvolvidas na escola; a aprovação como desmotivadora versus reprovação como motivadora; punição e disciplina como recurso pedagógico versus necessidade de criar alternativas para o trabalho pedagógico na escola.
A realização das entrevistas foi essencial para conhecer individualmente os seus atores, revendo expectativas, ampliando a compreensão da realidade observada.
De modo geral, as respostas dos atores entrevistados apontaram para a dificuldade de mudar a cultura da escola. Ainda que por diferentes caminhos, os depoimentos remeteram a um problema comum: as dificuldades que esses profissionais vinham enfrentando para trabalhar sob o regime de progressão continuada na escola pesquisada. Essas dificuldades puderam ser apreendidas sob duas perspectivas: a da falta de condições e de “não-saber-como” trabalhar com a progressão continuada. Os relatos obtidos, bem como as observações que fiz nas situações presenciadas, indicavam o quanto a proposta da progressão continuada não tem chegado ou tem chegado a essa escola de modo muito diferente do previsto pela Secretaria da Educação.
Algumas dificuldades detectadas nas entrevistas vêm ao encontro de estudos recentes – alguns desses foram citados em nota anterior - que tratam dos ciclos e da progressão continuada. Essas dificuldades apontam problemas na implementação do regime de progressão e também problemas relacionadas à cultura da escola. Quando os professores se referiam à superlotação das classes, à falta de materiais adequados, à “falta de trabalho com o professor”, à mudança “vinda de cima para baixo” exigindo do profissional da escola uma mudança imediata, eles estavam sugerindo falhas da Administração, do Reformador. Quando os professores se referiam à necessidade de “mudança de mentalidade”, de “mudar cabeças dos professores”, de “perda de poder do professor [disciplina do aluno]”, ao fato de “não saber como trabalhar”, sugeriam a presença de uma cultura na escola, na qual práticas arraigadas ao longo do tempo, reforçam posturas, rotinas, conceitos associados à escola da seletividade, da seriação, da reprovação.
A dificuldade do Poder Público para empreender uma reforma na Educação que não fique apenas na “epiderme” da escola, sem transformar suas práticas, suas rotinas, a sua vida, é discutida por Viñao Frago (1996; 2001). Para esse autor, o caráter fundamentalmente histórico da cultura escolar e ahistórico das reformas que ignoram a sua existência, explicaria a superficialidade das reformas educativas, entendendo que “estas, em geral, se limitam a roçar a epiderme da atividade educativa sem modificar a escola real, a realidade cotidiana de dita atividade e a vida dos estabelecimentos escolares” (2001, p.30).
Vinão Frago explica o fracasso das reformas educacionais:

As reformas fracassam não porque, como é sabido, todas elas produzem efeitos não previstos, não queridos e inclusive opostos aos buscados; não porque originam movimentos de resistência, não encontram os apoios necessários ou não implicam o professorado em sua realização; não porque, ao aplicar-se, se convertem em ritualismo formal ou burocrático, mas sim porque, por sua mesma natureza ahistórica, ignoram a existência da cultura escolar ou gramática da escola, desse conjunto de tradições e regularidades institucionais sedimentadas ao longo do tempo, de regras de jogo e supostos compartilhamentos, não postos, que são os que permitem aos professores organizar a atividade acadêmica, levar a classe (...) (2001, p.31).

Para esse autor, o conceito de cultura escolar poder ser útil para avançar na compreensão do enfrentamento entre culturas diferentes – a dos reformadores e a dos gestores, a dos especialistas e cientistas da educação e a dos professores e o fato de a “cultura do reformador” não penetrar na “cultura da escola”, por conta de divergentes interesses, necessidades e perspectivas, resultando no fracasso relativo das reformas. (Viñao Frago, 2001, p.48).
Por um lado, os problemas encontrados na escola que pesquisei podem ser compreendidos com a discussão de Vinão Frago sobre as dificuldades de aproximação entre a proposta de reforma e a cultura escolar. Como efeito do “distanciamento” entre “reformador” e “reformado”, as demandas colocadas para a escola podem ser respondidas de modo aparentemente satisfatórias sem que isso reflita o que, de fato, ocorre na escola. Quando a reforma não atinge a cultura da escola, atingindo somente sua superfície, resulta como analisa Pérez Gómez:

(...) derivam em meros simulacros formais que nada mudam a realidade dos intercâmbios da aula, embora modifiquem a linguagem e o jargão profissional. Desta maneira, as reformas apenas formais provocam a saturação de atividades burocráticas dos docentes sem modificar a qualidade da prática” (Pérez Gómez, 2001, p.173).

No cenário dessas dificuldades, entende Pérez Gómez:
No período atual de transição, de busca incerta e confusa de novos procedimentos e novos papéis, é óbvio que o docente se sente angustiado pela intensificação de suas tarefas profissionais para fazer frente, de maneira incerta e difusa, à complexa e urgente diversidade da demanda. (...) tem que recompor e reconstruir seu papel profissional ao mesmo tempo em que se incrementam as exigências exteriores (...) (Pérez Gómez, 2001, p.176).

Por outro lado, diante desse quadro de dificuldades apontadas pelos profissionais entrevistados, o que ficou claro foi o modo próprio, com que a escola, com esses atores, com essa política interna, vivenciava os impactos da reforma. Ficou claro que o modo como seus atores viviam em particular as mudanças propostas pela política  não problematizando suas práticas, não buscando alternativas a afirmação da disciplina imposta pela diretora; não buscando partilhar os problemas vivenciados no seu trabalho pedagógico  contribuía para que a escola elaborasse determinadas respostas para as demandas que lhes eram apresentadas: davam conta, burocraticamente, das demandas externas e internamente, não enfrentando os problemas pedagógicos presentes em seu cotidiano. 
Professores que demonstraram, nas entrevistas, clareza de necessidade de discussão das práticas pedagógicas e da busca coletiva de alternativas para o trabalho desenvolvido na escola, não participavam em razão da “certeza” de não haver “repercussão” para suas idéias na escola. E os professores “mais participativos” tinham um discurso muito próximo as orientações da direção, insistindo na necessidade de linha dura para com os alunos e de uma única entre os professores.
As participações, omissões, apreciações, inquietações, pressões, etc., são indícios da presença de uma “política interna” na escola, a qual é um elemento decisivo no contorno que a escola vem adquirindo com as mudanças advindas com a nova política educacional
Nesta “política interna” o papel principal cabe à direção: a sua insistência em uma “linha dura”, em uma “postura única” com relação à disciplina por parte dos professores, à sua disposição para atender sempre, sem questionar, às demandas da DE; à sua resistência em buscar outras possibilidades para lidar com os problemas que a escola enfrenta. 
A leitura dos documentos da escola, elaborados a partir da orientação da direção, sugeriu que, apesar dos problemas que a escola enfrentava, fundamentalmente relacionados ao perfil de sua clientela, a escola vinha se empenhando com propostas e ações de trabalho coletivo e individual para reverter esses problemas, colocando-se assim nos rumos de uma “escola ideal” – considerando-se o que parece ser o ideal estabelecido na literatura e na legislação contemporânea para a educação.
O que a escola propunha como ações é o que se esperava que ela propusesse no cenário da legislação e política educacional vigentes e das demandas da Diretoria de Ensino: uma revisão de práticas, a busca coletiva de caminhos, a troca de experiências. É também o que se espera de uma escola que acompanha as mudanças dos novos tempos, cujos docentes lêem artigos nas revistas educacionais atuais, fazem cursos de capacitação e entram em contato com materiais distribuídos pela Secretaria de Educação e por outras organizações educacionais. 
No discurso oficial da escola transparecia o perfil da “escola ideal” dos tempos atuais. Tanto que, como foi identificado nos documentos institucionais que pesquisei, quando apresentava ações para reverter o fracasso escolar, não enfatizava a disciplina e sim a discussão e a revisão de práticas e a proposição de novas metodologias. 
Considerando os dados levantados, foi possível afirmar que a escola não desenvolvia, ou desenvolvia de maneira muito diferente da apresentada, a maioria das ações presentes nos documentos consultados. E se a escola sabia (ou parecia saber) ao menos em parte, o que deveria ser feito para melhorar a sua situação, por que estava tão distante de se aproximar de um caminho que apontasse para essa melhora? Por que apreciações tão comuns nos HTPCs e nos Conselhos (“problemas mentais”, “desnutrição”, etc.) não eram mencionadas nos documentos? Por que inquietações, dúvidas, insatisfações dos profissionais com a política educacional e com as condições de trabalho também não eram mencionadas? Enfim, por que os documentos ocultavam com tanta habilidade os conflitos da escola? 
Então a situação era tal que apesar da imagem de uma escola ideal apresentada para os órgãos superiores, com uma aproximação maior pode-se perceber que o que acontecia ali é bem diferente do que se encontrava documentado na escola.
Dentre os elementos que permeavam a divergência entre o registrado e o vivido, entendo que estava presente uma cultura do ideal nessa escola, em seus profissionais. Considerei como indícios dessa situação, a ênfase que os atores davam à questão da disciplina, da necessidade de punição, da necessidade de controle, de linha dura e linha única, da ausência de uma clientela adequada. Tanto no registrado como no vivido houve manifestações em torno desse ideal esperado pelos órgãos superiores e um ideal desejado pelos professores e o corpo técnico da escola.
A permanência dessa “cultura do ideal” na condução das reuniões pedagógicas da escola parecia ocultar a dificuldade que a escola vinha tendo para trabalhar em regime de progressão continuada; para transformar suas práticas, realizando, de fato, trocas de experiências; pesquisando, de fato, novas metodologias; construindo, de fato, um trabalho coletivo.
A escola tendia – por meio da diretora – a se amoldar às exigências externas, não problematizando ou incorporando as modificações solicitadas. Havia um processo de “amoldamento”, uma “cultura do amoldamento”, para responder rapidamente às demandas colocadas para a escola, sem que isso gerasse uma discussão efetiva sobre essas demandas. Essa necessidade de “dar conta do recado”, associada a um “senso de praticidade” da diretora, parecia tomar conta da escola, nos corredores, no pátio externo, na dinâmica das reuniões.
E como não se olhava de fato para os problemas, eles iam ficando cada vez mais distantes e ocultos, mais intocáveis e sem solução aparente.
A escola pesquisada não apenas se mostrava hábil para ocultar os seus problemas como mostrava o domínio de um conhecimento educacional bastante contemporâneo. Conhecia, em grande parte, as ações que deveriam ser desenvolvidas em cada uma de suas dependências, conhecia o papel que deveria caber a cada um de seus atores na busca de reverter o baixo rendimento dos alunos, conhecia a necessidade do trabalho coletivo e da discussão das práticas pedagógicas, da troca de experiências, da busca de alternativas metodológicas.
Tal cenário parecia revelar que o conhecimento pedagógico, nessa escola, vinha sendo utilizado mais um recurso para o ocultamento dos seus problemas cotidianos do que como guia para melhorar suas práticas. Ao produzir nos documentos institucionais as “respostas esperadas” pelos órgãos hierarquicamente superiores do sistema de ensino, a escola perdia a oportunidade de, apresentando seus problemas, obter apoio e orientação além contribuir para que o Poder Público pudesse rever erros referentes a proposta e a implementação do regime de progressão continuada.
Os contornos da identidade da escola, delineados pela “cultura do ideal” e pela “cultura do amoldamento”, estavam presentes na operacionalização das práticas escolares. Para a compreensão do modo como o “burocrático” toma conta da escola e define sua rotina, Pérez Gómez contribui com a seguinte afirmação:

[O] caráter burocrático da vida na escola impregna de forma subterrânea e explícita as tarefas, as atividades e sobretudo as interações (...) quando na vida escolar se começam a valorizar procedimentos independentes de seu conteúdo e de sua virtualidade educativa, as tarefas dos professores e dos alunos perdem seu sentido vital e se convertem em meros instrumentos formais para cobrir as aparências. É necessário levar em conta que iniciativas e atividades que manifestam riqueza antropológica, em seus respectivos contextos originais, freqüente e facilmente se convertem em meras rotinas formais quando se transferem para o cenário escolar. Parece como se a própria estrutura artificial e a finalidade acadêmica congelassem a vida de quanto se desenvolve nela” (2001, p.173).

A falta de espaço que a escola pesquisada apresentava para as “questões pedagógicas perturbadoras” parecia “casar” com a falta de disposição no grupo de professores para discutir e melhorar o seu trabalho. Mais uma vez, como afirma Pérez Gómez:

Assumindo a cultura dos docentes, seus valores e suas formas de atuar, os professores e as professoras se sentem protegidos pela força e pelas rotinas do grupo de colegas, pelos sinais de identidade da profissão. Aprendemos logo que reproduzir papéis, métodos e estilos habituais é a melhor estratégia para evitar problemas e conflitos com os colegas e os agentes externos: família e Administração. Por isso, podemos afirmar que a cultura docente é fator importante a ser considerado em todo projeto de inovação, pois a mudança e a melhora da prática não requerem apenas a compreensão intelectual dos agentes envolvidos, mas, fundamentalmente sua vontade decidida de transformar as condições que constituem a cultura herdada (2001, p.165).

A afirmação na rotina burocrática das práticas escolares e o ocultamento dos conflitos e das dificuldades no trabalho pedagógico pareciam inviabilizar a busca de estratégias para o enfrentamento do fracasso escolar pelos atores da escola. Nessa perspectiva, estava presente uma tendência para lidar com a questão do fracasso escolar quando esse se constituía em um problema para a Diretoria de Ensino. 
Na aproximação com a cultura da escola evidenciou-a distância entre o discurso do “reformador”  a Secretaria do Estado da Educação – e o discurso produzido na escola  especialmente na sua documentação  para responder as demandas do Poder Público em relação ao discurso verbalizado pelos atores da escola, que revelaram conflitos latentes e dificuldades para tornar real o ideal presente na proposta do regime de progressão continuada.
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