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Neste texto pretendemos socializar e colocar em discussão ações pedagógicas comprometidas com a inclusão de alunos e alunas das classes populares, fruto de práticas investigativas realizadas no Mestrado Cursado na Faculdade de Educação/UFF, de 2001 a 2004. e Doutorado Realizado na Faculdade de Educação/UNICAMP, de 1999 a 2003. das autoras. Desde o início da década de noventa que um grupo de professoras tem, no cotidiano de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, investido na construção de possibilidades de superação do fracasso escolar de meninos e meninas vistos pela escola como “incapazes” para aprender. Crianças que cursavam por mais de dois anos seguidos a mesma série escolar. Crianças encaminhadas para as turmas especiais, pois não “aprendiam”; não se alfabetizavam. Crianças que se destacam por apresentar comportamentos indesejados, distantes do esperado pela escola. Crianças oriundas de “famílias desestruturadas”, com problemas neurológicos etc 
Um grupo de professoras no movimento de discutir, coletivamente, sobre as práticas pedagógicas realizadas cotidianamente na escola começam a tomar o processo ensinoaprendizagem como objeto de reflexão e análise e, nesse processo, começam a sair do lugar que tão bem aprendemos O uso da 1ª pessoa do plural,  em várias partes desse texto, não diz respeito, apenas, a um texto produzido em co-autoria. Evidencia uma ação investigativa com o cotidiano escolar no cotidiano e não sobre o cotidiano e, revela, sobretudo, uma postura teórico-epistemológica de que ao falar sobre a(s) professora(s) falamos também de nós e não apenas da professora enquanto “a outra”. Aprendemos com José de Sousa Martins ( 1993) que os outros estão em nós. a ocupar – o da culpabilização da vítima (as crianças, as famílias ou a própria professora) (COLLARES & MOYSÉS, 1996).
As indagações vão surgindo: o que significa não aprender? As crianças não aprendem o quê? Elas nada sabem? Ou os seus saberes são desconsiderados pela escola? As crianças chegam, de fato, ao final da 1ª série Nesta escola pública, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, os estudantes são aprovados automaticamente apenas da classe de alfabetização para a 1ª série. sem saber ler e escrever? Ou, lêem e escrevem o quê? Em quais circunstâncias? Por que brigam tanto? Por que dormem durante as aulas? Por que o desinteresse pelo trabalhado em sala de aula? Agem do mesmo modo em outros tempos e espaços da escola? E fora da escola, o que fazem? Será que apresentam, mesmo, problemas neurológicos? Precisam ser encaminhados para exames e atendimentos com especialistas? Suas “famílias” e responsáveis são desinteressados? Por que não vêm as reuniões? 
Essas e muitas outras perguntas iam fazendo parte (e algumas ainda fazem) do processo vivenciado nos diferentes espaços e tempos de discussão sobre a prática pedagógica: partir da prática, teorizar sobre essa prática cotidiana e retornar à prática ampliando nossas possibilidades de compreensão e criação de um saber e fazer pedagógicos cada vez mais comprometidos com a aprendizagem dos alunos e alunas que têm fracassado em suas tentativas de aprender a ler e a escrever na escola. É importante destacar que as pesquisas desenvolvidas e aqui discutidas surgem nesse movimento e, portanto, são parte desse processo de formação experienciado por um grupo de professoras Uma das autoras, desse texto atuou nesta escola como professora alfabetizadora, diretora, orientadora pedagógica. A co-autora, é professora alfabetizadora da escola investigada.  de uma escola pública no exercício da docência (PÉREZ GÓMEZ, 2001). 
A escola, para nós, pode e deve ser um local de formação permanente dos profissionais que nela trabalham. Compreendemos as professoras como capazes de exercerem ações criativas e criadoras negando a perspectiva ancorada no modelo de racionalidade técnica (SCHÖN, 1995) onde a atividade da professora é, acima de tudo, instrumental, dependente das técnicas, das capacitações, receitas, e, também, das pressões curriculares impostas pelas Secretarias e Ministério da Educação. 
A experiência de formação vivenciada e investigada, nesta escola, investe na formação da professora como pesquisadora da sua própria prática, professora-pesquisadora (GARCIA & ALVES, 2002), que mediante a reflexão compartilhada na ação e sobre a ação (PÉREZ GÓMEZ, 1995) vai assumindo uma prática pedagógica que rompe com a dicotomia entre o pensar e o fazer. Como nos fala Sandra Corazza para além das exigências cartoriais penso que toda e qualquer pesquisa nasce precisamente da insatisfação com o já sabido (CORAZZA, 1996:111).
Das várias situações vivenciadas no processo investigativo que buscavam alternativas pedagógicas para enfrentar o fracasso de um número significativo de alunos e alunas destacamos a criação do projeto Lendo e Escrevendo. Falar deste projeto nos leva a refletir sobre a formação das Turmas Especiais. Entendemos que essas ações têm possibilitado aprendizados importantes para a difícil compreensão de que a diferença é constitutiva do processo ensinoaprendizagem.

Turmas especiais: o que aprendemos com essa experiência?
No ano de 1997, 28 crianças que cursavam as 2ª, 3ª e 4ª séries, e que, segundo as professoras não acompanhavam a turma, pois não aprendiam, foram retiradas e agrupadas nas turmas especiais. A homogeneidade é perseguida e a tentativa de padronizar, massificar, rotular, para poder controlar, se torna forte no cotidiano da escola. Nesse processo de homogeneização, presente não apenas no interior da escola, as crianças vão sendo separadas em capazes e incapazes, a escola preparando-as para se aceitarem como tal. Sem nos darmos conta, capturadas pela ideologia da normalidade e da homogeneidade, terminamos por antecipar a divisão social do trabalho, antecipando o fracasso ou o sucesso social. 
A escola, nesse momento, passava por um processo de intervenção. A professora que assumiu a direção acreditava e defendia uma prática alfabetizadora respaldada em uma concepção mecanicista de alfabetização. Esse modo de pensar e também atuar, pois decidia sozinha ou em pequenos grupos o que a maioria deveria realizar, sintonizava com o pensamento e a prática de um grupo de professoras da escola. Apesar da existência das que se contrapunham a tais práticas, as turmas especiais foram criadas. 
A escola vivenciava a tensão entre diferentes e antagônicas concepções de alfabetização, conhecimento, ensino, aprendizagem. Uma determinada concepção de escola – conteudista, competitiva, excludente - parecia se sobrepor à que vínhamos discutindo e construindo há alguns anos – uma escola mais democrática, mais solidária e includente, onde as diferenças não justifiquem a produção de desigualdades. 
Através da reconfiguração dos tempos e espaços escolares a exclusão vai ganhando forma – as crianças passam a pertencer à “turma especial” e não mais à 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, as “turmas não especiais”. São confinadas na “turma especial” como os loucos nos hospícios, os meninos delinqüentes nas instituições especiais, os idosos nos asilos etc. Uma forma de exclusão praticada pela sociedade e também presente na escola - a exclusão como mecanismo de confinamento ou reclusão (GENTILLI, 2002). 
Por dois anos seguidos (1996/1997), tornou-se praticamente impossível qualquer ação pedagógica que revelasse ampliação significativa dos conhecimentos dessas crianças, até porque os alunos e alunas eram vistos e rotulados como agressivos, desatentos, desinteressados, imaturos, faltosos, incapazes, oriundos de famílias desestruturadas, terminando por se comportar do modo como eram avaliados pelas professoras. 
No final do ano letivo de 1997, nenhuma professora se disponibilizava a trabalhar com essas turmas no ano seguinte, possibilitando à orientação pedagógica, exercida nesse momento por uma professora contrária à existência das turmas especiais, puxar a discussão sobre a possibilidade desses alunos regressarem às turmas regulares. Novamente ganha expressão a tensão permanente, presente no cotidiano da escola, entre diferentes concepções de conhecimento e suas conseqüências para a prática pedagógica. Intensificava-se a convivência entre a perspectiva de regulação, vinculada ao conhecimento-regulação e a da solidariedade, relacionada ao conhecimento-emancipação (SANTOS, 2000). Anúncio de outras possibilidades e potencialidades presentes no cotidiano escolar?
O modelo autoritário e centralizador de direção vigente na escola em 1995, 1996 e 1997 (até julho) - poucos decidiam o que todos deviam executar – passava a dar lugar a um processo de discussão e tomada de decisões no e pelo grupo e o processo ensinoaprendizagem voltava a ser objeto de reflexão e mudança
As orientadoras pedagógicas responsáveis por coordenar as discussões com o grupo procuravam, junto com as professoras, aprender a perceber o não-saber visto como ainda não sei (ESTEBAN, 2001) que permite olhar e compreender as produções das crianças como horizontes de possibilidades. A criança ainda não sabe, mas é capaz de vir a saber. O ainda não-saber não paralisa, impedindo novos saberes, e pode incorporar ao cotidiano da sala de aula um aprender mais solidário e menos solitário, com as crianças sendo ajudadas pelos companheiros ou pela professora a realizar o que ainda não são capazes de fazer sozinhas. Tendo como referência o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (VYGOSTKY, 1989), as orientadoras pedagógicas convidavam e instigavam as professoras a investir no conhecimento prospectivo da criança, na tentativa de romper com a oposição saber/não-saber que considera apenas o desenvolvimento consolidado. 
Bernard Charlot, em suas pesquisas, afirma que as crianças pobres são olhadas em termos de falta. Vivenciávamos isso na escola face à nossa forma aprendida de olhar e compreender o processo de ensinar e aprender. O desafio é passar a compreender os não-saberes das crianças na perspectiva de ainda não-saberes ou aprender a fazer uma leitura em positivo, como nos instigam  ESTEBAN (2001) e CHARLOT (1996). 
As discussões e reflexões realizadas e o fato já mencionado de nenhuma professora se disponibilizar a trabalhar com as turmas especiais foram determinantes para a redistribuição das crianças nas turmas. 
Nessa redistribuição, duas alunas se negaram a ficar na série para a qual foram encaminhadas – 1ª série. Argumentavam que eram grandes e tinham condições de freqüentar uma série mais avançada. Não queremos ficar na 1ª série!, diziam Michelli e Luciana.
Uma das professoras que respondia pela orientação pedagógica, ouviu o que diziam. Levou a reivindicação e os argumentos das alunas para o grupo de professoras. Após muita discussão o grupo concordou em mudá-las para a 2ª série, em caráter experimental – se não acompanhassem, retornariam à 1ª série. 
Foi determinante para a aceitação das professoras a orientadora pedagógica ter se oferecido para fazer um acompanhamento com as alunas, em horários específicos. Deste modo, as professoras não se sentiriam sozinhas e individualmente responsáveis pelo aprendizado das alunas. O (com)partilhar responsabilidades permitiu a abertura para receber, quase no final do 1º bimestre, crianças que há dois anos viviam explicitamente uma história de fracasso escolar, no cotidiano da escola. 
O estabelecimento de uma solidariedade de preocupações, como insiste Milton Santos (1998), foi fundamental nesse momento e tem sido importante para que o grupo, coletivamente, ouse investir em ações pedagógicas comprometidas com uma escola que ao invés de excluir, inclua e onde estejam presentes a curiosidade, criticidade e criação. 
Ações pedagógicas como essas indiciam o movimento, também presente na escola, da articulação da prática pedagógica e alfabetizadora ao conhecimento-emancipação (SANTOS, 2000), anunciando possibilidades outras de compreender o processo ensinoaprendizagem. A homogeneidade idealizada vai dialogando com a heterogeneidade real de toda sala de aula. A ordem entendida como oposição à desordem vai sendo (re)significada e as situações vivenciadas com as crianças vão nos ensinando que em toda desordem há ordem e em toda ordem há desordem. Ou seja, as leis deterministas, sinônimo de ordem, têm uma relação de complementaridade e complexidade com a desordem - o indeterminado e o imprevisível. A relação dialética e dialógica entre ordem-desordem-organização (MORIN, 2000) nos alerta para a positividade da idéia da não-linearidade. Nos sistemas complexos, uma pequena causa pode provocar e produzir um grande efeito, criando a impossibilidade de uma relação linear entre causa e conseqüência. O conhecimento-emancipação traz para o complexo processo de ensinar e aprender o desafio de aprendermos a conviver com a impossibilidade de controlar as conseqüências das ações e interações. 
A prática confirmava o indicado pela teoria e nos ajudava, cotidianamente, nesse aprendizado: para surpresa de muitas professoras, Michelli, Luciana e a maioria dos seus colegas da “turma especial” acompanharam a turma. 
Crianças avaliadas e apontadas, por quase toda a escola, como incapazes para aprender. Aparentemente, tudo contribuía para que não conseguissem romper com a síndrome do fracasso escolar. Mas, em um determinado momento, rompem com o esperado fracasso e aprendem. No dizer das professoras, acompanham a turma. Como explicar esse movimento? Como compreender esse processo? 
Pensar o processo ensinoaprendizagem na perspectiva da emancipação em vez da regulação implica aprender a lidar com a incerteza, a dúvida, a provisoriedade de muitas de nossas incompreensões e até com a impossibilidade de tudo explicar. Implica, sobretudo, a necessidade de exercitarmos uma prática pedagógica mais dialógica, de modo que possamos, de modo compartilhado, refletir, duvidar, estudar, indagar sobre o vivido cotidianamente na escola, buscando ampliar e complexificar nossas compreensões de modo a criarmos alternativas pedagógicas favoráveis à alfabetização de todas as crianças e não apenas de alguns ou da maioria. 
Qual a importância, no processo experienciado pelos estudantes da turma especial, da escuta sensível (BARBIER, 1993) que teve a orientadora pedagógica para as reivindicações das alunas?  Se colocar disponível para trabalhar com essas crianças, vendo-as e compreendendo-as como sujeitos capazes e potentes pode ter significado para elas, ao contrário do vivenciado na “turma especial”, a presença de alguém reconhecendo, valorizando e incentivando seus esforços, competências e saberes. Essa compreensão e o modo como lidava com os ex-alunos (e alunas) da “turma especial” podem ter contribuído para que as professoras os olhassem, também, de um modo mais generoso e compromissado com seus saberes, potencializando-os para novos aprendizados. 
A complexidade do cotidiano escolar revela os conflitos, contradições e tensões existentes: práticas comprometidas com a inclusão, articuladas à construção de projetos alternativos a essa sociedade injusta na qual vivemos, convivem com práticas comprometidas com a exclusão dos alunos e alunas. 
O investimento em espaços e tempos de discussão e reflexão coletiva, onde essas contradições e conflitos sejam explicitados, pode levar à diminuição e, quem sabe, à extinção das possibilidades da escola fazer a opção, mesmo sem consciência, por uma prática pedagógica que contribua para a manutenção de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela miséria de muitos e privilégios de poucos. Um grupo de professoras da escola vem, há alguns anos, insistentemente lutando contra a pedagogia da exclusão, que, em muitos momentos, parece ser a única alternativa possível.

Projeto Lendo e Escrevendo – investindo nas possibilidades das crianças ao invés de ressaltar apenas o que não sabem

O fracasso escolar não se restringia apenas aos ex-alunos e alunas das turmas especiais. A escola já conviveu com um número elevado de crianças reprovadas ao final da 1ª série. No ano de 1999 é criado, por uma das professoras que respondeu  por dois anos pela orientação pedagógica, o projeto “Lendo e Escrevendo”, uma estratégia de ação Do nosso ponto de vista, aprendemos a compreender e realizar as ações pedagógicas na perspectiva de programas e não de estratégias de ação. O programa, segundo Edgard Morin, é uma seqüência de atos decididos a priori e que devem começar a funcionar um após o outro sem variar. Já a estratégia é um cenário de ação que se pode modificar em função das informações, dos acontecimentos, dos imprevistos que sobrevenham no curso da ação (...) A estratégia de ação é a arte de atuar na incerteza. (MORIN, 1996: 284)  (MORIN, 1996) articulada ao compromisso de ampliar os conhecimentos dos estudantes que vinham fracassando e, sobretudo, manter esses alunos e alunas na escola, pois apresentavam uma distorção série-idade elevada confirmando o que nos dizem as estatísticas: 39% dos alunos brasileiros têm idade superior à regular na série que estão cursando (Inep, 2001).  Alunos e alunas das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, indicadas pelas professoras como as que tinham dificuldades na leitura e na escrita, duas vezes por semana, no horário regular e contrário ao das aulas, passaram a trabalhar em duplas ou em pequenos grupos com essa professora, em uma sala pensada, arrumada, organizada para esses encontros. A professora responsável por esse trabalho nos disse: 
Aprendi que precisamos investir nas possibilidades das crianças ao invés de ressaltar apenas o que não sabem. (23/2/2000)

Esse caminho, encontrado pela escola como uma ação pedagógica, cuja intenção é ajudar as crianças em seus processos de aprendizagem, pode cumprir um papel discriminador. Quem freqüenta o projeto? Os que são vistos pela professora, pelos próprios colegas de turma e também pelos pais como os que têm dificuldades, os mais fracos, os que não sabem, os que não aprendem. Pertencer ao projeto, ao invés de ajudar, pode levar à rotulação chegando, inclusive, à exclusão. 
Impossível destacar apenas essa possibilidade se fizermos o exercício de tentar compreender o cotidiano escolar em sua complexidade e diversidade, embora não possamos ignorá-la.
Acompanhando mais de perto as crianças do projeto, no esforço de fugir das interpretações simplificadoras que nos levam a perceber apenas o imediatamente perceptível, temos observado que os encontros funcionam como um espaço-tempo onde as crianças são respeitadas; um espaço-tempo de construção de autoconceito positivo. Para a maioria dessas crianças a professora responsável pelo projeto representa uma figura de apego, fornecendo-lhes os nutrientes afetivos (CYRULNIK, 1991) essenciais para que se desenvolvam e aprendam. Os alunos e alunas conversam com essa professora sobre suas vidas, seus sonhos, seus “feitos” e “mal feitos” dentro e fora da escola, as dificuldades encontradas nas relações com as professoras e colegas, revelando fatos, na maioria das vezes,  desconhecidos pela escola. Muitos desses alunos e alunas trabalham vendendo doces e balas ou ajudando o pai na barraca de cachorro-quente durante a noite, motivo do sono durante a aula. Outros tomam conta dos irmãos menores ou da mãe doente e cozinham para a família, e há os que chegam felizes na escola porque conseguiram visitar o pai na penitenciária.   
Por conhecer as crianças mais de perto, nos Conselhos de Classe, a responsável pelo projeto pode contra-argumentar quando são ressaltados pelas professoras, prioritariamente, os não saberes desses alunos. Traz, então, situações empíricas reveladoras de seus saberes. Explicita o modo como compreende essas crianças – sujeitos de conhecimento, potentes para aprender. Destaca que é preciso que a escola não esqueça quem historicamente tem engrossado as estatísticas de analfabetismo do Brasil – alunos e alunas da classe popular, como essas crianças. Chama o grupo à discussão e reflexão, revelando o coletivo como um espaço importante de troca, de aprendizagem, de crescimento. 
As diferentes percepções sobre as crianças, seus processos, sua realidade, seus conhecimentos e (des)conhecimentos, suas capacidades e incapacidades são explicitadas, confrontadas e discutidas. O debate instaurado ajuda a interrogar o olhar que vê apenas o que a criança não sabe. Possibilita, também, o difícil aprendizado de lidar com a diferença sem ser para ordenar, rotular, hierarquizar. Acostumadas que fomos a buscar o consenso, nos sentimos ameaçadas quando nos deparamos com pontos de vista diferentes do nosso. Esse processo vai permitindo que as professoras articulem prática-teoria-prática e, coletivamente, produzam conhecimentos, mesmo sem disto ter consciência. 
Nas discussões, falas destacando a capacidade das crianças vão se somando às que ressaltavam apenas incapacidades: Stephani fez um trabalho com a Margarida que foi valorizado. A turma foi lá ver o trabalho dela e desde esse dia ela mudou da água para o vinho; as crianças por estarem mais confiantes estão participando e se interessando pelas atividades da sala de aula. 
Podemos afirmar que são todas as crianças? Não, o que nos desafia a aprendermos a ver ou, melhor, compreendermos os múltiplos fios que tecem, em conjunto, esse complexus - a dinâmica ensinoaprendizagem.
 Foerster, em seus estudos sobre visão e conhecimento, chama nossa atenção para o conceito de ver. Destaca que emprega esse termo – ver – no sentido dado pelo poeta William Blake há mais de dois séculos, quando afirmava que não via com os olhos mas através deles. Recorre ainda aos trabalhos de Bateson, Maturana e Frenk  para afirmar que devemos compreender o que vemos ou, do contrário, não o vemos. Ou dito de outra forma: não vejo se não creio (FOERSTER, 1996).
Sua afirmação contraria o que até então aprendêramos - vemos o que a retina capta. Pensávamos ver apenas com os olhos. Vemos com o cérebro por intermédio de nossos olhos, pois, se não compreendo, não vejo. A teoria, porque articulada à prática, ajuda a professora, nas reflexões e discussões, a compreender o que não compreendia e novas possibilidades de apreensão da realidade Aqui compreendida como realidade(s) em movimento e em constante mudança. vão surgindo.  
Aos poucos, o  projeto Lendo e Escrevendo foi se tornando  mais uma iniciativa da escola para enfrentar o problema do fracasso.  Sua  organização atual  é resultado  do que temos vivido  ao longo dos anos, considerando a experiência  junto aos alunos e alunas, as sugestões das professoras e solicitações da direção. O projeto ganha diferentes contornos  em função do grupo de alunos e alunas que dele tem participado e  da   prática pedagógica  construída com os próprios estudantes.   
Sabemos da existência de experiências que têm como objetivo reduzir os índices de fracasso escolar, porém, o vivenciado nesta escola nos revela que, muitas dessas iniciativas ainda se mantêm vinculadas à  idéia de que os alunos e alunas não sabem, não querem, não são capazes. Alguns dos questionamentos iniciais retornam: o que os alunos e alunas não querem? Quando querem?  O que querem?   O que sabem? O que ainda não sabem? 
Essas questões têm contribuído para o investimento no aprendizado de organizar a prática pedagógica instigando os alunos e alunas a propor, decidir, escolher  em qual projeto desejam se envolver, de modo que possam perceber que o processo de realização e, conseqüentemente, de aprendizagem depende, também, do seu envolvimento e responsabilidade. 
Alternativa nada fácil de ser experienciada, pois o reconhecimento  dos  saberes destes alunos e alunas ainda hoje, em muitos momentos, não é legitimado pela escola. As histórias  de fracasso evidenciam “incapacidade para aprender”, embora  também  possam colocar  em questão a “incapacidade para ensinar” a todos e todas as crianças, sem exclusão.
A pesquisa realizada nos ajudava a desconfiar que  a “indisciplina”  e a “incapacidade” para aprender, principalmente, a ler e a escrever podiam estar relacionadas a razões que ainda desconhecíamos ou não conseguíamos compreender, e, portanto, ver. A ações investigativas procuravam se concentrar na procura de vestígios ou indícios (GINZBURG,1991) que passavam despercebidos e desconsiderados pelos modos aprendidos de ressaltarmos o evidente e, portanto, mais visível.
As atitudes desses alunos e alunas nos levaram a observar que muitos pareciam movidos pelas mais diversas emoções. A emoção, para muitas dessas crianças, prevalece como um dos elementos que mobiliza e orienta suas realizações na escola entrando em conflito com um modo de compreender a razão que exclui das práticas pedagógicas cotidianas o riso, a festa, o amor, o cuidado, a curiosidade, a solidariedade, a sensibilidade, a imaginação.e o desejo.
Vivemos um tempo de transição paradigmática (MORIN, 2000; SANTOS, 2000; NAJMANOVICH, 2001). Nas três últimas décadas do século XX, teorias como a Termodinâmica não Linear de Processos Irreversíveis, a Teoria do Caos, os Modelos de Auto-organização e a Complexidade revelaram a possibilidade de trabalhar com modelos matemáticos não lineares.
 A ciência clássica tinha como referência e legitimava como científico apenas os modelos lineares. Conhecer significava quantificar, descrever e predizer. Ao privilegiar exclusivamente o quantificável a ciência moderna concebeu o sujeito - sujeito cartesiano - dividido em compartimentos estanques: cognição -emoção - ação. Um sujeito “afastado” do que observava, estudava, separado da própria natureza, cuja relação era a de dominação. Um sujeito desencarnado (NAJMANOVICH, 2001) que foi levado a acreditar ser possível viver em um mundo separado de si, independente do seu conhecimento. 
Vivemos , hoje, a construção e legitimação de novas formas de conhecer, pesquisar, estar e participar do mundo. Como nos diz Denise Najmanovich (2001), estamos começando a legitimar os modelos de pensamento não lineares, tanto nas ciências, como na arte e na vida de relação. As noções de história e vínculos são os pilares fundamentais nessa nova perspectiva, ao contrário da perseguida e aclamada objetividade e neutralidade do modo de conhecer da ciência clássica. No lugar de um “observador neutro”, de um “professor neutro”, de um “aluno neutro”, um sujeito encarnado – sujeito de razão e de emoção - que conhece na interação e pela interação com o meio ambiente, partícipe e co-artífice do mundo em que vive.
O investigado e vivenciado com esse grupo de alunos e alunas que freqüentavam o projeto Lendo e Escrevendo sinalizava-nos que o modo antagônico de lidar com a razão e emoção tem contribuído para dificultar a construção de alternativas pedagógicas mais includentes. 
Fomos percebendo que muitos dos alunos e alunas possuem uma sensibilidade aguçada. Podem sentir no tom de voz, no olhar, na respiração, no gesto, a “atmosfera do lugar” e os sentimentos em jogo. São capazes de apreender e aprender o que não é dito. São ótimos caçadores de indícios (GINZBURG,1991). E fomos descobrindo que se preocupar em cuidar dos materiais, dos conteúdos a serem trabalhados é importante mas, não podemos descuidar, como muitas vezes fazemos, da qualidade das relações com as crianças e jovens. 
Dos projetos desenvolvidos com os estudantes no Projeto Lendo e Escrevendo trazemos o denominado, pelas meninas, como A colcha dos sentimentos 

A colcha dos sentimentos – eu vou querer levar a colcha para minha casa para dormir com ela bem quentinho

Escrever para quê? Para quem? Quando? È preciso rever o texto escrito? Por quê? Questões presentes nas várias atividades de leitura e escrita realizadas no projeto e levadas para as discussões sobre a ação alfabetizadora praticada na escola. Pensamos, em um certo momento, em experimentar escrever em outros suportes que não fossem o papel. Surgiu, assim, a idéia inicial de escrevermos em camisetas. Por ausência de recursos econômicos para a compra das camisetas, encontramos a possibilidade de escrever em retalhos (panos de saco, pois é mais acessível economicamente) para tecer , coletivamente, uma colcha, denominada mais tarde, pelas meninas, como a Colcha dos Sentimentos. 
Ao saber de antemão para que estavam produzindo, as meninas (apenas elas participam dessa produção) pareciam escrever com mais desejo e tranqüilidade. A escrita dos textos , no primeiro momento no papel, foi se tornando mais processual. As alunas começaram ver sentido e necessidade em cuidar do texto que produziam compreendendo a necessidade de revê-lo, pois seriam escritos a tinta nos retalhos da colcha e, além disso, a colcha seria lida por outras pessoas. Descobriam e se surpreendiam com a idéia de não precisar começar e terminar um texto no mesmo dia, algo bastante presente nas atividades realizadas na sala de aula. As alunas ficavam fascinadas com o uso do pano e das tintas coloridas. O trabalho com estes materiais contribuía para que se dedicassem ao trabalho realizado. 
O desejo de escrever os retalhos desafiava-as a  usar a palavra escrita. Mas, não era qualquer palavra. Explicitavam sentimentos que traziam consigo.As palavras escritas deixavam marcas. Traziam seus modos de ver e estar no mundo, confirmando o que BAKHTIN (1999) há muito nos diz: a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial  Em cada retalho saltavam inquietações, dramas, sonhos, vivências, desejos, segredos, verdades e mentiras Enquanto pintavam, a professora que coordenava esse trabalho, lia poemas de rapazes e moças desconhecidos e que um dia também tinham resolvido transformar suas palavras em poemas de vida. Uma das alunas, lia, também, alguns poemas escolhidos em seu livro de poesias que carregava consigo. Em torno do pano vivíamos experiências de solidariedade, respeito, sinceridade, responsabilidade, cuidado, bom gosto. Essa aluna colecionava paródias musicais . Trazia para os encontros essas paródias. Uma, que gostava de cantar e, talvez, nos indiciasse suas inquietações foi a paródia da menstruação:
menstruação
esta de novo atrasada,
estou ficando preocupada
la vem nenen outa vez
A situação esta ficando complicada
mamãe ja tá discom  fiada
e o pior e que eu nem sei quem
fez sera que foi João, ou será que
foi o Zé, sera que foi pedrão ele 
também já deu no pé
Ó Ó olha o que sexo faz em 
Camisiha fiqui assim 
Ò Ó quendo papai souber estou 
Ferrada vai ser meu fim:

As discussões tecidas em torno dessa paródia trouxeram para a conversa alguns dilemas de suas vidas de meninas pré-adolescentes e com vida de adultas. As dúvidas, as curiosidades, os segredos de amor e alguns temores foram sendo compartilhados naquele grupo formado apenas por meninas com idade que variava entre 10 e 15 anos. Uma semana depois desta conversa aonde alguns temas vieram à  tona, como namoro proibido, sexo, gravidez, morte, alegria, violência sexual, relacionamentos, amor, uma das alunas ao trabalhar no seu retalho, começou a mostrar um pouco de si. Parecia aproveitar o momento para compartilhar conosco algo que a atemorizava e, preocupada, contava-nos do temor que, segundo elas, algumas crianças têm de homens e, insistia, não apenas dos que representam perigo nas ruas, mas, também, daqueles que tentam molestá-las dentro dos seus próprios lares. 
O texto dessa aluna carregava informações que, articuladas a outras recolhidas ao longo de três anos durante o acompanhamento longitudinal realizado nesta ação investigativa, podem ajudar  a compreender algumas razões para se comportasse do modo mencionado por sua professora da 3ª série em um dos Conselhos de Classe: Ela não sabe ler nem escrever, falta demais, só quer dormir e agora cortou o cabelo igual a homem e pintou de vermelho.
Até que ponto a ocultação das marcas do feminino é uma tática (CERTEAU, 1996) que poderia tornar as meninas menos vulneráveis aos riscos próprios da vida nas ruas? O corte do cabelo, “as roupas de homem” não seriam formas encontradas por essa aluna para camuflar as transformações que ocorriam em seu corpo? E, desse modo, escapar da cobiça masculina, da qual muitas meninas têm sido vítimas, fora e dentro do próprio lar? O dormir em sala de aula tão profundamente, como mencionara sua professora, não podia ser porque talvez fosse este o único espaço onde se sentisse em segurança para repousar?
Questões e informações preciosas sobre as alunas circulavam neste espaço e tempo do projeto. Informações que podiam nos ajudar a melhor compreender os seus compreenderes (BATESON, 1998) e que no dia-a-dia da sala de aula não apareciam. A conversa em torno dos temas que escolheríamos para escrever parecia mobilizá-las e encorajá-las a falar. No entanto, algo curioso ocorria com essa aluna que preferia escrever a falar. Ouvir o que as colegas falavam e era discutido nutria o seu processo de escrita. Enquanto se desafiavam a escrever os retalhos dos sentimentos, vivenciavam a oportunidade de se apropriar da linguagem escrita usando e praticando a leitura e escrita em situações significativas , como nos fala SMOLKA (1998). Elas chegavam ao encontro semanal de uma hora e meia sem querer perder tempo. Discutiam e elegiam a temática que orientaria a escrita dos textos. Temas únicos para todas e diferenciados eram escolhidos pelo grupo. Escrever naquele “pedaço” de pano era , para elas, mais do que escrever em um pedaço de pano qualquer. Era um momento bastante desejado por elas, talvez por saber que cada um daqueles retalhos iria se juntar a vários outros para virar a nossa Colcha dos Sentimentos.
O dia de costurar chegou. Como fazer? Algumas sugestões forma dadas e, os meninos, nesse momento ,ajudaram a costurar os retalhos. Enquanto fazíamos a colcha, uma aluna repetia: eu vou querer levar  a colcha para a minha casa, para dormir com ela bem quentinho. A aluna não chegou a levar a colcha para casa, mas no dia da apresentação para as outras crianças da escola, resolveu realizar seu desejo ao se enrolar na colcha ali mesmo, no pátio, no chão. 

Considerações finais:

A cultura escolar tem sido atravessada por concepções muito fortes. Uma delas é a que considera a professora de turma como sendo a única responsável pelo sucesso/fracasso escolar de seus alunos e alunas. Esta concepção está atrelada a uma outra que sustenta que nossas crianças e jovens só aprendem na escola. 
O projeto Lendo e Escrevendo foi se revelando como mais uma possibilidade concreta de colocarmos em discussão algumas dessas concepções que dificultam a compreensão de que a responsabilidade pelo fracasso /sucesso escolar não é apenas da professora de turma. Todos e todas que atuam na escola precisam ter consciência de que participam e são responsáveis, co-partícipe, do  processo ensinoaprendizagem. 
Como já afirmamos anteriormente, o que as crianças e jovens vivenciam nos encontros do projeto é levado para as discussões realizadas com as professoras nos encontros pedagógicos e Conselhos de Classe. Mas, o que as professoras falam sobre o vivenciado com os alunos e alunas na sala de aula e sobre o próprio projeto interfere, também, no trabalho desenvolvido no projeto. Ou seja, em vez de momentos estanques, numa leitura simplificadora do cotidiano escolar, ações pedagógicas em espaços-tempos diferenciados que retroagem entre si e sobre o todo - o processo ensinoaprendizagem. 
Para algumas professoras ter alguém para compartilhar dúvidas, descobertas e anseios sobre o vivenciado com os alunos e alunas é hoje algo de fundamental importãncia. Nem sempre foi assim. O investimento no trabalho coletivo assumindo a relação dialógica como constitutiva do processo de conhecer, perseguido pelas pesquisas realizadas, tem garantido, no cotidiano da escola, que diferentes pontos de vista possam ser discutidos, confrontados, negociados e transformados (ou não). 
Sabe, Margarida, no início, quando você começava a falar do Rafhael eu  ficava insegura, porque você falava dele de  um jeito que eu não conseguia ver. Depois, quando a gente começou a conversar, eu fui ficando mais tranqüila.(Professora de 3ª série/2001).

Investigar práticas pedagógicas realizadas por sujeitos encarnados, atores e autores da ação pedagógica desenvolvida e de suas próprias vidas colocou-nos diante do desafio de mergulhar (ALVES, 2001) no cotidiano escolar, tentando compreender suas complexidades e articulações. O paradigma indiciário de cunho qualitativo proposto por GINZBURG (1989) foi ajudando-nos a abandonar formas preestabelecidas e “legitimadas” de ler o “real”. A leitura de indícios possibilitou que a ação investigativa duvidasse e interrogasse o que se apresentava como evidente. 
Desviar o olhar do fracasso aparentemente explícito na repetência foi ampliando nossas interpretações. Situações como a de alunos e alunas que, mesmo cursando por mais de duas vezes a mesma série e que não desistiam da escola forneciam pistas, nem sempre possíveis de serem vistas, que nos levavam a desconfiar de que essa “incapacidade” podia ser o grito de um sobrevivente lutando por ajuda. 
Interrogar as evidências foi garantindo, em muitos momentos, a construção de ações pedagógicas mais favoráveis ao processo de aprendizagem, além de contribuir para retirar o rótulo de incapacidade de alunos e alunas que vinham fracassando no dia-a-dia da escola Enquanto as evidências, como verdades inquestionáveis, tendem a nos aprisionar no terreno das certezas, os indícios podem nos fazer caminhar em busca de horizontes de possibilidades, alimentados pela capacidade de perguntar e de duvidar. 
Participando de um seminário sobre pesquisa, complexidade e cotidiano, ouvimos o professor português Manuel Sarmento (2002) destacar que pesquisar no cotidiano não dá para dormir , mas dá para sonhar. Acrescentaríamos a essa fala: dá para aprender a realizar os sonhos. 
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