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Este artigo apresenta estudos de uma pesquisa que se concentrou nas chamadas Turmas de Progressão (TPs) Agrupamento de alunos com defasagem idade-conhecimento para atendimento especializado visando a incluí-los assim que possível, nas turmas do ano-ciclo, logo que apresentam condições de continuar normalmente sua socialização e estudos.do projeto Escola Cidadã, pois é lá, onde em geral estão os alunos mais velhos, que se encontram os maiores problemas disciplinares e de aprendizagem. Green & Bigum (1995), assim como Narodoswki (1998) também apontam a necessidade de estudar melhor as culturas juvenis e as infâncias desrealizadas e hiper realizadas, para compreender esta nova geração, que tem uma constituição radicalmente diferente – o sujeito-estudante pós-moderno – e que viverá num mundo tão diferente do mundo de seus professores. 
As investigações ocorreram em uma escola de ensino fundamental, da rede municipal de educação de Porto Alegre, no período de 2002-2004. Essa escola vinha inovando na sua organização administrativo-pedagógica, em termos do uso dos espaços e tempos, e defendia que esta estratégia colaborava na diminuição dos problemas de aprendizagem e indisciplina. 
A equipe de pesquisa, em investigações anteriores, havia apontando como um dos fatores associados às dificuldades de aprendizagem e aos comportamentos indisciplinados, a fragmentação do tempo presente nas propostas pedagógicas, principalmente a partir do II Ciclo Este período atende a faixa etária entre 9 e 12 anos., além da falta de um planejamento pedagógico que atendesse as especificidades da nova população presente nas escolas públicas Meninos de rua, meninos na rua, internos da FASERGS, alunos com déficit de conhecimento em relação à faixa etária, multi-repetentes, oriundos de classes  especiais, enfim, os habitualmente  excluídos.   e da inadequação das normas disciplinares às suas características e necessidades. Nessa etapa diferentes professores e disciplinas começam a se suceder de 50 em 50 minutos nas salas de aula, dificultando a compreensão e o aprofundamento das temáticas propostas e a criação mais efetiva de laços entre docentes e alunos. Como alternativa a esse tipo de organização, a escola selecionada, criou módulos-aula de duas horas, um antes e outro após o recreio, espaço este que também foi ampliado passando de 15 minutos para meia hora de duração. Essas ações foram organizadas para permitir [...] a expressão e o escancaramento de preocupações, interesses e expectativas [dos alunos] e da comunidade [...] (Titton et al, 2001:54), tendo em vista qualificar a proposta da escola, como vêm sendo defendido por Dubet (1997), Charlot (2000) e Hébrard (2000) nos seus estudos. 

Sobre o local de investigação, a equipe diretiva e os professores 
Trata-se de uma escola municipal de pequeno porte, situada na zona sul de Porto Alegre, abrigando em torno de 300 alunos, distribuídos em 14 turmas. 
Desde 1987, início do seu funcionamento, a escola estabeleceu uma política de ampliação de vagas, em parceria com a FASERGS, acolhendo, desde então, alunos provenientes dessa instituição. Nas TPs, mas não só, há alunos moradores dessas casas, multirepetentes das escolas seriadas, e ainda, alunos com necessidades especiais.
Os princípios orientadores da proposta da escola, construídos coletivamente ao longo dos últimos dez anos, expressam a concepção de ensino-aprendizagem que norteia a instituição: todos os alunos podem aprender; todos os alunos devem permanecer na escola; diferença não é deficiência; o trabalho em grupo qualifica a aprendizagem; e, aprendizagem e ‘disciplina’ não são aspectos excludentes, mas ocupam espaços diferentes.
A equipe de pesquisa elegeu inicialmente para observação, além das TPs em funcionamento (uma no II e outra no III ciclo) duas turmas do ano-ciclo (também uma no II ciclo e outra no III ciclo). Esta escolha deu-se para estabelecer um comparativo entre o trabalho desenvolvido nas TPs e nas turmas do ano-ciclo correspondentes e, ainda, acompanhar nessas últimas turmas a promoção/enturmação dos alunos egressos das TPs. 
Durante o período da investigação a equipe diretiva tinha uma composição exclusivamente feminina. Eram ao todo seis professoras: uma diretora, uma vice-diretora, duas orientadoras educacionais e duas supervisoras. 
Essas professoras tinham entre 40-55 anos. Todas cursaram o Curso de Magistério e todas eram graduadas em Pedagogia. Três delas tinham pós-graduação e uma estava fazendo Mestrado. Em síntese, quanto à formação profissional, os dados apresentavam um grupo qualificado. O mesmo podendo ser dito em relação aos demais componentes do corpo docente.
A equipe diretiva acumulava experiência profissional tanto na docência como em cargos administrativos. Seus membros tinham mais de 20 anos em serviço, a jornada de trabalho da maioria era de 40 horas em escola e participavam com freqüência de cursos de capacitação/atualização.
A análise dos dados colhidos nas entrevistas, nos questionários e nas reuniões com os demais professores, permitiu perceber a coerência e a consistência das falas de todos os membros da equipe diretiva tendo em vista o projeto construído de escola, considerado uma tarefa coletiva. Vem sendo adotada uma postura democrática e mediadora na tomada de decisões, promovendo a participação dos professores no processo decisório e estabelecendo “acordos” com as famílias. Há um planejamento sistemático juntamente com o corpo docente de possibilidades e estratégias que viabilizem o processo de inclusão coerentemente com os princípios defendidos. Um dos destaques dessas estratégias é a visita coletiva da equipe com todo o corpo docente, no início do ano letivo, nas salas de aula, para colher dados para os projetos de trabalho. Outro diferencial encontrado foi a importância dada às TPs no desenrolar do planejamento da escola como expressou uma das supervisoras: A BP é nossa menina dos olhos.
Em relação ao corpo docente atuavam na escola no período da investigação 32 professores. Também nesse grupo havia predominância do sexo feminino. Oito professores (sete professoras e um professor) das turmas selecionadas para análise, responderam aos questionários e participaram das entrevistas. A maioria tinha entre 35-45 anos, com formação em Magistério e curso superior. Um professor tinha titulação de Mestre e duas professoras de especialistas. Também realizavam cursos de atualização/capacitação com regularidade. No momento da entrevista, três professoras e o professor estavam participando de algum tipo de curso.
A partir das entrevistas foi possível perceber a preocupação dos professores em criar vínculos, em estabelecer com os alunos um trabalho interativo. Também foi possível perceber a unânime satisfação com a profissão e em trabalhar na referida escola. O uso recorrente pelos professores da palavra "grupo", "nós", "equipe" permitiu também inferir um sentimento de pertencimento no grupo bem como o caráter de coletivo sentido no trabalho da escola e a importância dada a um trabalho integrado. 

As relações: o processo de tornar-se humano
A participação da comunidade na criação da escola, o tempo de serviço na instituição dos membros da equipe diretiva e os requisitos para ser professor na referida instituição foram aspectos relevantes de estudo, uma vez que de suas tramas pode-se depreender o vivido, as relações constituídas no cotidiano deste espaço educativo.
Se na escola seriada, exemplo de uma escola convencional, há um organograma com funções definidas tais como direção, serviço pedagógico, serviço educacional, as escolas organizadas por ciclos parecem ainda não ter estabelecido um padrão de organograma. Na escola em questão, foi detectada uma forma de organização administrativo-pedagógica que entrelaça suas funções, dissolve a repartição de atribuições, modifica as relações entre o corpo docente, discente, funcionários, pais e/ou responsáveis, e, observou-se que esse conjunto de ações resultou em um clima mais humano e cooperativo. Este aspecto de equipe, de conjunto, de “trama” nas funções, parece ser relevante para as relações que o pessoal da escola estabelece com os alunos e para a credibilidade que esses dão ao trabalho da escola. 
A instituição estabeleceu entre seus princípios o de que todos os alunos devem permanecer na escola. Percebeu-se que a permanência dos estudantes não era perseguida como uma meta que se esgotava nela mesma, mas como conseqüência de um processo em que os estudantes sentiam-se parte da escola, pois eles tinham nomes, histórias, famílias, pensavam e eram escutados.
Outro aspecto que merece ser destacado refere-se ao convívio de alunos moradores das casas da FASERGS com os alunos oriundos da vizinhança da escola, pertencentes a uma comunidade com uma história comum e com códigos próprios de convivência. Ser morador da FASERGS – em geral, crianças e jovens órfãos ou abandonados – constitui-se habitualmente um estigma. Esses alunos carregam consigo as normas e os códigos de convivência daquela instituição. Na escola, ambos os grupos conviviam, interagiam e constituíam-se como um grupo de alunos de acordo com o princípio de que diferença não é deficiência. 
Se por um lado, pouco se observou do que se pode caracterizar como conflitos mais graves entre os alunos, por outro lado, percebeu-se uma certa naturalização por parte dos professores e também dos alunos, referente às atitudes desrespeitosas, tais como chamarem-se entre si de “burro”, de “idiota”, ou ainda, ao utilizarem gestos como tapas, encontrões. O toque no corpo do outro, aparentemente agressivo, não parecia ser visto como ato de violência entre eles. 
Os estudos sobre as interações entre professores e alunos em sala de aula são relevantes no que se refere ao tópico em estudo as relações: o processo de tornar-se humano. Afinal, como lembra Lüdke (2002: 33) [...] curiosamente, ao mesmo tempo em que se assiste a uma degradação das condições de trabalho e de carreira do professor, se continua a confiar a ele e à educação a missão de formar o futuro cidadão[...].

O planejamento: a necessidade de um investimento maior em propostas diferenciadas
Os dados propiciaram algumas análises sobre as práticas pedagógicas vivenciadas por professores e alunos, ainda que tais constatações não sejam definitivas e nem tampouco devam ser identificadas isoladamente do contexto educacional da instituição, que se caracteriza pela sua capacidade de inclusão/integração dos alunos. No sentido de avançar nas reflexões sobre a inclusão e sobre o desafio da heterogeneidade nas salas de aula, faz-se necessário elencar alguns aspectos que parecem precisar de um investimento maior, principalmente nas TPs. 
Mesmo sabendo da preocupação da escola com a proposição de projetos de trabalho atualizados e condizentes com as necessidades dos grupos, foi ainda observado no dia a dia a constância das propostas padronizadas, os chamados exercícios tradicionais, para os grupos de alunos, ou seja, todos realizando a mesma tarefa envolvendo os mesmos conteúdos, não contemplando gostos, interesses, necessidades, níveis de conhecimento. Acredita-se ser necessário abrir mais espaço para outros contratos didáticos, os que negociam as incertezas, as novidades, os problemas, a busca de soluções.
O tempo previsto para a execução das atividades ainda é entendido como padrão para todos, ou pelo menos para a maioria. Evidentemente, esse tempo estipulado está vinculado às propostas comuns desenvolvidas pelos grupos. Terminar juntos, aguardar a finalização de uma tarefa pela maioria para integrar-se ao grupo de trabalho, esperar explicações coletivas para cada passo da tarefa são indícios dessa idealização.
A presença de eixos integradores mostrou-se ainda tênue. A exploração continuada e sob diferentes perspectivas de um tema/problema/conceito parece merecer investimentos mais significativos. Diferentes propostas sobre um mesmo tema, ou estudos mais freqüentes sobre temáticas variadas poderiam enriquecer a relação com o saber, propiciando o desenvolvimento da transferência de conhecimentos, bem como a utilização de competências em situações diferenciadas.
Também nas salas de aula observadas, não foram sistemáticas as propostas de trabalho em grupo. Predominaram as disposições das classes na forma de U, com a figura do professor como centralizador das atividades. Os diálogos entre professores e alunos foram, em geral, restritos às orientações para realização das tarefas ou para questionar algum comportamento inadequado. Trabalhos em grupo, debates, questionamentos promotores da participação dos alunos para manifestarem seus pontos de vista foram pouco observados. Um dos princípios da escola defende que o trabalho em grupo qualifica a aprendizagem; entretanto, observou-se que a proposta de trabalho em grupo confundia-se, algumas vezes, com estarem os alunos sentados em grupo. 

Ações disciplinares: estratégias observadas para viabilizar a aprendizagem e a permanência na instituição
Perrenoud (2000) ao destacar a necessária dimensão educativa do trabalho docente não deixa de denunciar a dificuldade que o exercício de tal função acarreta, tendo em vista o tipo de sociedade na qual as crianças e os jovens, e também seus professores, estão imersos e, diferentemente de outras épocas, constantemente sendo postos a par do que vem acontecendo no mundo todo pelos meios de comunicação. 
Pergunta ainda: como ensinar em tal sociedade? As competências requeridas dos professores das escolas públicas, precisam ser repensadas tendo em vista a desejada “educação para a cidadania” que volta a ocupar espaço nas políticas educacionais. Tal proposta não pode ser limitada a uma grade horária, ela também passa pelo conjunto do currículo, explícita ou ocultamente: como prevenir a violência na sociedade, se ela é tolerada no recinto da escola? Como transmitir o gosto pela justiça, se ela não é praticada em aula? Como incentivar o respeito, sem encarnar este valor no dia-a-dia?
É necessário referir, mais uma vez, como a instituição observada vem lidando com as questões de disciplina. O clima de trabalho lá existente, é um clima tranqüilo tanto nas salas de aula como em todos os recintos da escola, isto é, no portão de entrada, nos pátios, nas canchas esportivas, nos corredores, no refeitório. Este mesmo clima também foi sentido nos períodos de recreio, com grupos de alunos conversando, passeando, sentados nos bancos, entrando e saindo do refeitório e jogando nas canchas de futebol e vôlei. 
O fato de o recreio ter tido seu tempo de duração ampliado a partir do projeto de reestruturação curricular da escola, pode ser arrolado como um dos possíveis fatores responsáveis pelo cenário de tranqüilidade instaurado. É preciso referir que não se viu atropelos na hora das saídas para o recreio e quando o mesmo estava para terminar, fato inédito, era comum ver os alunos já nas portas das aulas esperando para entrar. 
Também é preciso referir a postura afetiva e firme de algumas professoras na condução dos trabalhos em salas de aula, pois, acredita-se, ser aberto à negociação não significa para o professor abandonar o seu status nem sua responsabilidade de adulto e de mestre. 
A relação entre os estudantes também se mostrou cordial na maioria das situações observadas. Uma das competências do professor para educar para a cidadania é lutar contra os preconceitos e as discriminações, sejam sexuais, étnicas e/ou sociais, e esta luta não é só para preparar o futuro, mas é para tornar o presente tolerável e pôr os alunos em condições de aprender.
Tratando-se do respeito às características dos estudantes, merecem ser comentadas as diferentes estratégias observadas para viabilizar a aprendizagem e a permanência na instituição de crianças e jovens com dificuldades de seguir as propostas escolares habituais, tais como as de permanecer na sala de aula durante todo um turno fazendo as atividades escolares clássicas. Foi possível perceber o reconhecimento desse tipo de dificuldade (o que raramente se vê em outras instituições) e as diferentes tentativas da instituição de lidar com a mesma. Soube-se de alunos sendo atendidos por membros da equipe diretiva durante alguns períodos de aula, com um trabalho diversificado, permitindo que mudassem de ambiente, de interlocutor, sem que tal proposta estivesse sendo encarada como uma sanção e sim como mais uma alternativa pedagógica de aprendizagem e socialização. Tais condutas parecem ser uma tentativa de ruptura com a violência simbólica e física tão presente nas instituições, quando impõem aos alunos um ritmo e/ou uma proposta de trabalho incompatíveis com suas condições físicas ou psíquicas. 
Também foi possível perceber que nas TPs as aulas funcionavam com as portas abertas, sinalizando que a ida dos alunos até a porta da sala para simplesmente ficar por um tempo olhando para fora, o que ocorria com certa freqüência, era uma prática admitida. Ainda foi possível identificar que alguns estudantes, destas mesmas turmas, saíam das salas de aula, por alguns momentos, sem serem admoestados pelos professores, nem pela direção quando os encontrava circulando pela escola, dando uma volta pelo pátio. Tais procedimentos parecem indicar que a instituição vem demonstrando sensibilidade para reconhecer que a organização clássica de escola, com os alunos confinados dentro de um mesmo espaço, fazendo as mesmas tarefas, atendidos por um mesmo adulto, não são práticas possíveis de serem assumidas por alguns estudantes no estágio de desenvolvimento e socialização em que se encontram.
A grande questão, como referiu uma das ideólogas do projeto desta escola, é acertar a dose certa de tolerância com as necessidades especiais de tais alunos, para que sua construção como cidadãos não seja prejudicada por uma complacência inadequada. 
As velhas estratégias de controle, como listar os nomes dos estudantes que se recusavam a participar das atividades propostas, para serem enviados para a direção, também foram constatadas. Os reforços positivos, aliados às sutis ameaças de não serem encaminhados para as turmas de ano-ciclo se não cumprissem as tarefas propostas, foram também práticas observadas nas TPs. É importante destacar que esses registros não refletem um juízo valorativo sobre tais práticas, sendo que em certos momentos elas pareceram às pesquisadoras, os procedimentos possíveis face às circunstâncias.

Representações dos alunos sobre as TPs, a escola, a organização por ciclos
Visando dar continuidade às questões de investigação orientadoras desse estudo foram entrevistados 11 alunos das TPs, 06 alunos de duas turmas de ano-ciclo e 01 aluno promovido de uma TP para turma de ano-ciclo num total de 18 alunos. 
As questões foram organizadas visando permitir aos alunos manifestarem seus sentimentos e representações sobre a finalidade, a organização e o funcionamento das TPs, bem como sobre a distinção das mesmas em relação às ditas turmas regulares. As questões visavam também permitir que manifestassem suas impressões sobre o tipo de instituição onde estavam estudando e as suas expectativas para o próximo ano uma vez que o ano letivo [2003] estava terminando. 
As análises dos depoimentos permitiram perceber que embora os alunos estivessem freqüentando uma escola organizada por ciclos, resgatavam em suas manifestações, experiências vividas em escolas organizadas por séries para estabelecerem uma comparação e fundamentarem suas opiniões. É preciso destacar que este fato foi bem mais significativo entre os alunos mais velhos cujas experiências em escolas organizadas da forma tradicional eram majoritárias.
Ao destacarem, por exemplo, as razões para promoção de alunos de TPs para turmas de anos-ciclos defendiam o argumento de que o esforço pessoal é o determinante. Argumento esse usado insistentemente nas escolas tradicionais como elemento importante para promoção de alunos de uma série para outra mais adiantada. Também merece ser referido o fato de que os diferentes alunos das TPs entrevistados, ao opinarem sobre as razões de estarem freqüentando tais turmas, buscaram em si mesmo as justificativas para terem sido assim enturmados: eu não participava...; eu me atrasava....
Foi possível perceber que tanto as crianças como os jovens entrevistados se culpabilizavam pelo fato de estarem em uma TP, como se o sucesso escolar dependesse, exclusivamente, do seu esforço pessoal. São falas deles: eu leio com dificuldade...; não sabemos escrever direito. Experiências anteriores dolorosas de repetidos fracassos marcaram negativamente suas trajetórias e também foram usadas como justificativa para a sua presença nas TPs: não temos muita confiança em nós mesmos...;  temos medo de errar. As outras tantas variáveis do processo educativo responsáveis pelo insucesso escolar de parcelas significativas da população (dificuldades sociais, econômicas, de saúde, escolas não organizadas para atender populações carentes, etc) não foram por eles nenhuma vez referidas.
Merece ainda ser comentado que o próprio vocabulário dos alunos evidenciou a influência da escola organizada por séries: estou aqui [em uma escola organizada por ciclos] desde a 2ª série; eu acho que eu vou sair da TP, [...} eles ainda não falaram...[mas}  espero que eu passe. O uso do termo série foi recorrente nas entrevistas e o mesmo pode ser dito sobre os termos passar e rodar. 
Desde muito tempo a avaliação classificatória e excludente vêm sendo aliada da organização do ensino por séries. O nexo entre ser aprovado e passar para outra série é o existente em tal tipo de organização. Em outras palavras, para ser aprovado na escola organizada por séries, a classificação e a não reprovação são mecanismos necessários. A fala de A. - aluno de uma TP - pode ser um exemplo de como é forte e marcante esse nexo, mesmo sendo ele um aluno submetido a outro tipo de organização do ensino:  eu estou na TP porque eu rodei. Eu passei ano passado, só que daí, como eles foram pela idade, eu fui para a TP. Se eu fosse para outra turma, eu não ia saber nada. Tinha uma colega nossa, ela foi para  7ª série e ela rodou, porque não sabia nada. O vocabulário da escola seriada esteve também presente na fala dos alunos ao explicitarem desejo de serem promovidos: eu quero passar; passar para B21[turma regular do II ciclo].
Merece ser comentado que o fator idade, tendo em vista a forma como tal dimensão é tratada na escola seriada, é um elemento marcante também para os alunos que passam a freqüentar a escola organizada por ciclos. Na escola seriada há uma expectativa de que os alunos "normais" tenham em cada uma das séries idades aproximadas. Neste tipo de organização se agrupam muitas vezes alunos mais velhos com crianças menores tendo em vista que o critério de agrupamento prioriza o nível de conhecimento. Nessas circunstâncias todos aqueles que fogem à regra, neste caso os mais velhos, são vistos como os menos capazes, os mais atrasados. Experiências como essas, provavelmente, explicam os constrangimentos que alunos maiores sentem ao se perceberem entre alunos menores, como às vezes acontece nas TPs da escola ciclada, embora se saiba que em tal tipo de escola o nexo idade-conhecimento seja relativizado e não se apresente como padrão de organização. 
A questão da idade, para os alunos mais velhos da TP do III Ciclo, foi um elemento explicativo importante para justificar sua inclusão em tais turmas e os sentimentos de constrangimento e vergonha de alguns por lá estarem. Ao serem indagados Como você está na TP? um aluno foi categórico: eu me sinto ridículo, porque têm pessoas com menos idade que nós. Mais ou menos semelhante foi o comentário da aluna L.: eu me sinto um pouco incomodada. Tem gente mais nova do que eu na sala. 
Por sua vez, há um entendimento dos alunos sobre a dinâmica de funcionamento de uma TP:  a gente pode passar no meio do ano se houver esforço, embora haja uma insistência na conduta disciplinar como motivo de progressão. Nesse aspecto, os alunos mais velhos, apontaram como razões de estarem na TP as brigas, os atrasos. Para o aluno H. ele está na TP para refletir os atrasamentos nas aulas e as incomodações. Observou-se que, se por um lado os alunos mais velhos justificam o estarem em uma TP pela conduta disciplinar, por sua vez os alunos mais novos mencionam as não aprendizagens [no padrão tradicional, não ler e escrever, não resolver cálculos matemáticos, etc] como razões de estarem freqüentando esse tipo de turma.
Pode-se mais uma vez constatar que a escola organizada por séries produziu um padrão que imprimiu e vem imprimindo marcas. O que parece estar acontecendo é que o aluno que hoje está em uma escola organizada por ciclos tenta compreender uma organização que ainda não está pronta, que está sendo constituída e, conseqüentemente, para entendê-la vem recorrendo ao “conhecido” padrão de escola por tanto tempo hegemônico na nossa cultura: a tradicional escola seriada. 
Ainda foi percebido que há indícios nas falas dos alunos de que outros padrões de escola podem ser constituídos: tem um  monte de diferença desta escola para outras. [...]. Aqui eles chamam a gente, conversam. Em uma outra fala diz um aluno:  eu adoro a B. [orientadora educacional]. Ela não é que nem no colégio estadual, vai tomar ocorrência e o pai vai vir. Aqui se conversa, se  entende. Os professores entendem nosso lado. O que se percebe nessas manifestações é a valorização, por parte dos alunos, da postura de diálogo assumida pela equipe diretiva e pelo corpo docente da escola. 
Pela análise dos dados foi possível notar ainda a importância para os alunos do vínculo afetivo criado com os professores e com os colegas para que se sentissem acolhidos no ambiente escolar: aqui é mais legal, as professoras são mais queridas.
Também merece destaque que nos depoimentos dos alunos – principalmente entre os menores - as aprendizagens ultrapassaram o limite dos conteúdos como objetivo escolar. Atividades manuais, artísticas, de intervenção na comunidade e de socialização foram consideradas tão significativas quanto a leitura e a escrita: estou aprendendo a ler, escrever, fazer texto, trabalhar em grupo; gosto do projeto ECOARTE, onde pude produzir objetos [...] que são do lixo reciclável.
Ficou evidente ainda o envolvimento dos alunos nos projetos e atividades promovidas pela escola como montagens teatrais, apresentações musicais, projeto contadores de histórias e outros eventos.
Nas entrevistas realizadas com os alunos pode-se perceber uma satisfação com a escola e suas propostas. As representações dos alunos sobre as TPs podem ser sintetizadas na seguinte fala: as TPs são para os alunos que têm dificuldades de aprender. Também referem que o atendimento deve der feito de forma diferenciada supõe uma professora pacienciosa. Reconhecem que as atividades propostas nessas turmas além de serem diferenciadas são menos complicadas, as matérias e o jeito de ensinar são diferentes. Em outras palavras, há o entendimento de um trabalho diferenciado e mais pontual às necessidades de aprendizagens dos alunos, pois aqueles que freqüentam as TPs têm mais dificuldade para aprender ou ainda, não sabem ler e escrever.
Ainda observou-se que os alunos mais novos ao responderem sobre o que é ensinado nas TPs foram mais flexíveis no entendimento do conceito de ensinar e aprender, não só mencionaram atividades e propostas escolares como explicitaram as aprendizagens de convívio e expressão. Por sua vez, os alunos mais velhos, embora tenham reconhecido que as matérias e o jeito de ensinar são diferentes na TP, apresentaram um conceito de aprendizagem mais tradicional, ou seja, mencionaram as matérias escolares como exemplo do que é lá ensinado.

Processo de escolarização, situação familiar e outros dados sobre os alunos das TPs
Ao final do ano de 2004, buscou-se recolher algumas informações sobre os alunos das TPs, para além dos dados coletados nas observações em sala de aula e nas entrevistas realizadas com os mesmos, como forma de melhor contextualizar as análises feitas nesse estudo. Foram obtidas informações junto à secretaria da escola sobre tais alunos em termos de situação familiar, processo de escolarização e encaminhamentos propostos pela escola, principalmente os que se referem ao Laboratório de Aprendizagem (L.A), à Sala de Integração e Recursos (S.I.R.) e aos atendimentos por especialistas como psicólogos, neurologistas, psicopedagogos, etc.
Dos 12 alunos da TP de II ciclo seis moravam com pai, mãe e irmãos; dois com a mãe, padrasto e irmãos; dois com a mãe e irmãos e dois eram abrigados na FASERGS. Uma das alunas, após ter sofrido violência sexual por um agressor externo, mudou-se com a família; um dos alunos sofria de convulsões; outro, cujo pai era alcoolista, pertencia a uma família com um histórico de infreqüência e evasão, tendo várias notificações no Conselho Tutelar; um dos alunos após o falecimento da mãe e a falta de condições da avó, foi abrigado junto com o irmão. Esse aluno, portador de retardo mental, era um dos mais velhos do grupo; uma da alunas também tinha retardo mental e problemas visuais; outro aluno apresentava seqüelas no desenvolvimento motor e na fala; um dos meninos abrigado, com dificuldade de permanecer institucionalizado, tinha muitas faltas e acabou fugindo da FASERGS; outro, com problemas de epilepsia, demonstrou avanços na aprendizagem e os últimos dados mencionavam um aluno que freqüentou classe especial antes de vir para a escola. Permaneceu pouco tempo, foi transferido devido à mudança da família de residência. Os dados referidos ilustram, de uma forma eloqüente, as situações de vida da população estudada.
Quanto ao processo de escolarização foi possível perceber que dos doze alunos, duas das meninas e três dos meninos, após passagens por TPs foram enturmadas em turmas regulares. A terceira das meninas, com comprometimento mental e visual, após dois anos na TP do II Ciclo estava sendo encaminhada para a TP do III Ciclo. Os demais alunos, todos com algum comprometimento de saúde, também estavam fazendo sua trajetória escolar através das TPs. Merece ser referido que todos os alunos dessa turma tiveram encaminhamento para o L.A. e alguns também para a S.I.R., mas poucos realmente freqüentaram regularmente tais serviços. Tal situação talvez possa justificar o fato de maiores avanços não terem sido obtidos pelos mesmos em termos de aprendizagens. Este é um dado que merece ser levado em conta no planejamento das instituições: a oferta de recursos e/ou atividades em outro turno parece dificultar a freqüência ao serviço oferecido. 
Em relação aos 24 alunos da TP do III Ciclo pelo menos cinco dos rapazes eram abrigados sendo que os dados familiares dos demais não constavam na ficha disponibilizada pela escola. Merece ser destacado que uma aluna das abrigadas havia fugido da instituição e um dos alunos havia sido transferido por ter se envolvido em brigas fora da escola e estar correndo risco de vida. Aluno esse que estava sob atendimento psiquiátrico por problemas de agressividade e que tinha conseguido se alfabetizar embora tivesse um diagnóstico médico considerando isto impossível.
Em termos de escolarização, nove alunos estavam no final do ano com ficha de aluno infreqüente e mais sete haviam deixado de freqüentar a escola: uma aluna por não comparecimento, três por excesso de faltas e três por transferência. Dos 24 alunos, 16 terminaram não freqüentando regularmente as aulas em 2004. Dos demais, dois concluíram o III Ciclo e sobre os outros os dados fornecidos não permitiram identificar com clareza quais foram suas enturmações. Evidenciou-se, a partir desses dados, que os procedimentos de inclusão adotados pela escola com tanto empenho, para algumas parcelas da população, ainda não foram suficientes. Há muitos fatores que sem dúvida aparecem associados a não permanência e às dificuldades de desempenho escolar de muitos dos alunos das turmas estudadas. Entre eles destacam-se: o grande número de transferências por mudanças da família; a incidência de violência sexual; famílias com histórias de infreqüência, evasão e notificações ao Conselho Tutelar; casos de alcoolismo na família; alunos abrigados; alunos portadores de retardo mental, epilépticos, com problemas visuais e/ou fala; alunos oriundos de classe especial; e, também, o não aproveitamento dos recursos oferecidos pela instituição.
Sobre as promoções merece ser comentado que os alunos das TPs progrediram entre as TPs e, algumas vezes, das TPs para as turmas do ano-ciclo. Os alunos que apresentavam em seu histórico médico problemas mais sérios mantiveram suas progressões entre as TPs. Merece dizer que esses alunos apresentaram também significativa freqüência às aulas e às ofertas complementares, como o L.A. e a S.I.R.

Considerações possíveis
Tendo em vista o projeto político-pedagógico da escola explicitado nos princípios orientadores e as reformulações administrativo-pedagógicas propostas a partir dos mesmos, algumas considerações podem ser feitas, a partir das análises apresentadas. 
Em primeiro lugar, é necessário destacar o papel da equipe diretiva na condução do projeto da escola como referência importante para o corpo docente, discente e para as famílias da comunidade escolar, atuando cooperativamente, assumindo diferentes funções em diferentes momentos. Pode-se destacar também o caráter de coletividade, constatado nas relações estabelecidas entre todos os segmentos da escola. Há um clima de tranqüilidade na instituição, o que parece contribuir positivamente para o desenvolvimento do trabalho, embora, o reduzido número de alunos e o amplo espaço disponível, possam também ser apontados como favorecedores dessa condição.
Quanto ao trabalho pedagógico, esperava-se encontrar, diante dos princípios defendidos pela escola e o cuidado com o planejamento existente, um trabalho mais diferenciado, com atividades adequadas às necessidades e características dos alunos, com clara intencionalidade, apoiado no trabalho em grupos, enfim, rompendo com a padronização de propostas e com a fragmentação do conhecimento e do tempo. De uma certa forma, não foi esse o tipo de prática encontrada em muitas das observações. Também não foi possível perceber suficientemente a influência dos módulos-hora sobre os processos de aprendizagem e socialização dos alunos.
Em relação às ações disciplinares, observou-se a ausência de desentendimentos sérios entre professores e alunos. Por outro lado, não foi possível perceber uma maior participação dos estudantes na construção/gerência da instituição e das suas normas de convivência. Cabe no entanto destacar a sensibilidade existente na instituição e a decorrente flexibilização constatada em termos de aplicação das referidas normas.
As representações dos alunos parecem confirmar os estudos dessa equipe de que uma tentativa de construir uma proposta diferenciada, adequada às necessidades de aprendizagem dos alunos, mesmo quando não completamente realizada, aliada a uma prática docente disponível e atenta às intervenções indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem, podem ser elementos relevantes para a permanência dos alunos em sala de aula e na escola e também para as suas progressões.
Nas TPs dessa escola pode-se constatar que há uma tentativa de organização do ensino, visando o atendimento às necessidades e às diferenças dos alunos, buscando a integração do trabalho através de eixos agregadores. Mesmo assim, a fragmentação do conhecimento ainda se faz presente, principalmente no III Ciclo, quando a mudança de professores das diferentes áreas de conhecimento ocorre com maior freqüência. Reside aí um aspecto relevante para a continuidade deste estudo: a organização por ciclos sugere maior responsabilidade coletiva dos professores. 
Outro aspecto refere-se à prática avaliativa assumida pelos professores da escola,  atentos ao princípio todos os alunos são capazes de aprender. Não foram percebidos comentários depreciativos acerca dos alunos. Observou-se uma atitude de atenção às características e peculiaridades dos mesmos. Como já foi mencionado neste artigo, talvez o pequeno número de alunos na escola favoreça essa atitude. 
Percebeu-se também um sentimento positivo dos alunos das TPs diante da proposta de trabalho em sala de aula. Evidenciou-se nas falas dos mesmos apropriação das intencionalidades previstas ao dizerem  estamos aprendendo a ler, a escrever, a fazer contas, a apresentar trabalhos [ou apresentações de teatro], a cantar no coral [...] fora o aprender a fazer amigos e conviver com eles. Em suas palavras, os alunos confirmam o argumento de Perrenoud (2004) de que na organização por ciclos a organização do tempo escolar permite uma atenção maior à aprendizagem do que ao ensino, uma vez que há uma ruptura com as etapas anuais. Ainda, a organização do ensino por ciclos favorece uma abordagem construtivista de aprendizagem e uma concepção relacional na organização dos programas, uma vez que há uma ruptura com uma abordagem rígida, impositiva de planos de trabalho mais detalhados.
Embora tais análises ainda não sejam conclusivas já é possível afirmar que as manifestações dos alunos parecem demonstrar que a organização por ciclos, embora ainda não tenha sido suficientemente entendida e incorporada por muitos deles em termos de organização, funcionamento, rotinas e intencionalidades, é avaliada positivamente pela grande maioria dos entrevistados. Merece ser destacado que o fato de tal tipo de organização não ter sido ainda adequadamente entendida e incorporada pela população para a qual foi planejada não deveria causar nenhuma estranheza por se tratar de uma proposta que ainda não completou uma década desde sua implantação no município.

Referências
DUBET, François. Quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 5/6, p. 222-231, mai/dez. 1997
GREEN, Bill. & BEGUN, Chris. Alienígenas na sala de aula. In: SILVA, T. T. (Org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 208-243
CHARLOT, Bernard. A relação ao saber e à escola dos alunos dos bairros populares. In: AZEVEDO, J. C. et. al. (Orgs.). Utopia e democracia na educação cidadã. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2000, p. 169-177.
HÉBRARD, Jean. O objetivo da escola é a cultura, não a vida mesma. Presença pedagógica. Belo Horizonte, vol. 6, n. 33, p. 5-17, mai/jun. 2000.
LÜDKE, Menga. Evoluções em avaliação. In: FRANCO, Creso. (Org.). Avaliação, ciclos e promoção na educação. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 29-33.
NARODOSWKI, Mariano. Adeus à infância (e à escola que a educava). In: SILVA, L. H. (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 1'72-177.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
________. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre: Artmed, 2004.
TITON, Maria Beatriz P. et al. Uma experiência de organização de espaços e tempos no 3º ciclo. In: SCHOLZE, L. (Org.). Jornada de verão 2001: conhecendo e discutindo a rede municipal de ensino. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Educação, 2001.
XAVIER, Maria Luisa M. Disciplina na escola: enfrentamentos e reflexões. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

