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Este trabalho pretende discutir proposta implementada numa turma de 3a série de uma escola da Rede Municipal do Rio de Janeiro que visa a dar continuidade aos estudos de alunos oriundos do 1º ciclo de formação (classe de alfabetização, 1ª e 2ª séries), que após os três anos de escolaridade, não apresentaram o “comportamento de saída” esperado para a promoção a uma 3ª série.
A escola em questão, Baptista Pereira,  localiza-se no  Andaraí, um bairro cujos limites confundem-se com outros dois bairros, Tijuca e Vila Isabel e que nos últimos cinqüenta anos têm sido habitados por populações de classe média em sua maioria. A escola situa-se no asfalto e não tem “proximidade” com comunidades favelizadas. A Baptista Pereira se apresentava, então, como  alternativa de escola pública de qualidade para famílias que, experimentando significativa queda nos padrões de renda ao longo de sucessivas crises econômicas, tiveram de cortar gastos e tirar seus filhos das escolas particulares. Tudo isso gerava forte concorrência pelas vagas.  A escola, hoje, continua valorizada e concorrida, mas sua clientela modificou-se. A U.E. passou a receber, encaminhados das creches da Secretaria de Desenvolvimento Social, alunos para as turmas de Educação Infantil. Vale ressaltar, que esta Secretaria tem por objetivo principal atuar junto a famílias situadas nas franjas ou a margem dos setores economicamente ativos da cidade. Como resultado dessa nova composição tivemos a diminuição das vagas que eram ocupadas por alunos vindos de escolas particulares.
A partir daí, a escola passou a viver situações que não faziam parte do seu cotidiano. Sua arrecadação de Caixa-Escolar foi, aos poucos, diminuindo.  Isso dificultou bastante a manutenção de passeios, festas, compra de material pedagógico, entre outras iniciativas. O acompanhamento também se modificou ao longo desse período e a quantidade de alunos que não eram devidamente assistidos em sua vida escolar foi aumentando, tornando a relação família/escola um caso a ser repensado.  
A escola, ainda que inconscientemente, reproduzia a lógica social dominante quando não refletia sobre sua nova clientela. Dentre os muitos prováveis motivos dessa não reflexão ganha destaque a utilização dos centros de estudos que vêm experimentando um esvaziamento progressivo.
Recentemente, os centros passaram a ser em tempo parcial, abandonando o modelo de tempo integral. Nesse formato, o centro de estudos passava a ter, no máximo, duas horas de duração efetiva. A existência de centros cada vez mais informativos, nos fez perceber um hiato na formação dos professores. Principalmente quando consideramos ser função dos mesmos garantir o espaço de troca dos fazeres pedagógicos, do replanejamento de ações para superar dificuldades. Enfim, de refletir sobre as próprias práticas, buscando  em outras relações teórico-práticas soluções, ainda que provisórias, para os problemas cotidianos. Afinal, “quanto mais global for o problema, mais locais e mais multiplamente locais devem ser as soluções. São soluções movediças, radicais no seu localismo”.(Santos, 1995, p.111)
O 1º  ciclo de formação foi implementado em 2000 e, ao final deste ciclo, as crianças que não estivessem alfabetizadas seriam encaminhadas para turmas de progressão para complementar sua alfabetização em outra U.E., já que o quantitativo de alunos não era suficiente para abrir uma destas turmas na escola em questão.
Para entendermos o ciclo e sua proposta trago a fala oficial da Secretaria Municipal de Educação: “o ciclo é uma forma diferente de conceber o tempo e a organização curricular, que se fundamenta nos princípios de respeito às singularidades, aos diferentes ritmos de aprender de cada aluno, e do direito à continuidade do processo de desenvolvimento de todos os alunos, sem interrupções, nem retrocessos.(...) Para tentar romper as barreiras à aprendizagem que foram construídas por uma tradição de exclusão muito forte e que as práticas escolares têm vivido historicamente.”(p.5,8) (Documento Preliminar do Ciclo,2000)
Uma leitura possível dos trechos acima aponta para a redução da distorção série/idade, dos números relativos à repetência e da evasão escolar. Uma tentativa oficial de diminuir a exclusão garantindo o aprendizado efetivo das camadas populares nas escolas públicas. A questão é que a estrutura necessária nem sempre é garantida, um dos fatores que dificultam a aplicabilidade desta proposta é o grande quantitativo de alunos em turma, bem como a falta de momentos de planejamento e estudos.
Ao final do ano de 2002, num centro de estudos utilizado como pré-coc, a discussão se deu em torno de um grupo maior de alunos do período final do ciclo que não apresentava domínio satisfatório das competências básicas e dos conteúdos mínimos para a terceira série. “A diversidade se impunha e não podia ser tratada de modo reducionista. A unanimidade não é mais uma regra e a diversidade se impõe, o que evidencia que cada um [deve] se permite [ir] aventurar-se a assumir seu papel”(Jean Houssaye, 2001, p.61,68). Enfim, a suposta homogeneidade entre os alunos tomava agora a forma do fracasso escolar. 
A Baptista Pereira vinha negando essas diferenças, desconsiderando que o “conhecimento que constitui o currículo está inextrincavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade”(SILVA,1999) e que “As crianças e jovens das classes dominadas têm (vinham tendo) sua cultura nativa desvalorizada, ao mesmo tempo que seu capital cultural, já inicialmente baixo ou nulo, não sofre(sofreu) qualquer aumento ou valorização.”(op. Cit.)
Levantamos questões acerca do que sabiam/não sabiam esses alunos. Foi então, que diferentes concepções de avaliação vieram à tona. Para a equipe colocava-se uma questão nova: O que fazer com esses alunos? Encaminhá-los a uma outra U.E, abrir uma turma de progressão na escola ou aprová-los para a terceira série?
Evidenciavam-se nossas múltiplas práticas avaliadoras que implicavam num processo, “até certo ponto, perverso que exclui uns e inclui outros, que estigmatiza, que classifica, seleciona e define quem é quem, que prossegue, quem fica retido, quem tem futuro e quem só tem problemas”.(Sgarbi, 2001, p.97/98) 
 O debate tornou-se efervescente trazendo à tona a história desses alunos na escola e também a de suas famílias. 
No debate a avaliação ultrapassou o limite dos alunos. Nossas práticas e a escola como um todo se avaliava e era avaliada.
Era inevitável que se “procurassem os culpados” e a influência Moderna, arraigada em nossas leituras de mundo, nos levava a explicar o fracasso escolar em função de déficit’s intelectuais ou ausência de meios culturais estimulantes. A escola, nesta medida, acabava por transformar diferenças em desigualdades, promovendo a “Exclusão, aqui entendida como uma forma perversa de inclusão social que, deslegitimando e cassando os direitos daqueles que não se enquadram, mas mantendo-os – até por ser impossível excluí-los – como ‘exemplos’ de fracasso e de inadequação, atua como ameaça perene daqueles a quem se pretende enquadrar.”(Oliveira, 2003)
Nessa discussão a direção da escola, juntamente com as professoras, reafirmou suas responsabilidades nesse processo. Decidiu-se pela aprovação dos alunos e pela abertura de uma 3ª série de projetos. Uma turma de projetos implicava numa lógica pedagógica diferenciada, que levasse em conta o que aquelas crianças traziam de conhecimento e bagagem sócio-cultural, promovendo um resgate da auto-estima, capaz de contrapor o estigma do fracasso inscrito em seus corpos.
Durante as férias a diretora propôs que conversássemos sobre aquela turma, já que eu havia sido escolhida para o trabalho com ela. Logo iniciei minha pesquisa, consultando os relatórios do ano anterior. Eram recorrentes as seguintes dificuldades: atribuição de sentido aos textos lidos, autonomia na leitura de enunciados, resoluções de cálculos e problemas.
A partir daí, todo meu planejamento estaria atento à autonomia na leitura e a resolução de problemas que estimulassem o raciocínio lógico matemático. A maioria das atividades era planejada num contexto interdisciplinar indo de encontro aos interesses e necessidades daqueles educandos.
Aos poucos, a turma se reconhecia como grupo, trabalhando com prazer nas atividades propostas. O ambiente de pesquisa favorecia a autonomia e o entrosamento entre os alunos ampliava seus conhecimentos. Dessa forma, a “cola” era, em muitos momentos, “liberada.”
Estabelecemos um combinado de revisão dos textos produzidos, onde cada um era inicialmente seu próprio revisor. Depois, o texto era repassado a um outro colega para que fosse feita a revisão. Os erros eram apontados pelo revisor ao autor do texto e eram, então, corrigidos. Assim, eles  pensavam a sua própria escrita, superando as deficiências a partir dos erros.
Os alunos passaram a  expor suas produções pela escola e, cada vez mais estimulados, reconheciam-se enquanto produtores de conhecimento e cultura.
Nos afastávamos, assim, do “percurso único”, do “resultado homogêneo”, e do “processo linear” de que nos alerta Esteban (2004). Consideramos a diferença como elemento constituinte na aquisição de conhecimentos pois, com Santos (1999), aprendemos que “temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.”
Aos poucos, percebi que a turma em pouco se afastava de uma turma de 3ª série “padrão”. A abordagem dos temas é que era diferenciada, aproximando os conteúdos às realidades vividas por eles. Uma atividade significativa dessa abordagem foi o trabalho com frações. Ali, onde uma “abordagem padrão” indicava apenas o uso de números e relações de proporção, a turma produziu e consumiu pizzas em sala. Trabalhando com sistemas de medidas aplicamos o cálculo de perímetro e área na confecção de um painel que deveria ser projetado e elaborado para uma peça teatral que encenaríamos na escola. Enfim, os textos eram cada vez mais significativos e o sentido que davam a eles ampliava-se transbordando dentro e fora da sala de aula.
O movimento que fazíamos era o de “buscar outras lógicas, outras linguagens, outras categorias, outras maneiras de pensar” .Abrindo possibilidade do novo. (...) Percebendo como esse novo pode tornar a escola mais democrática e mais justa.”  (MOREIRA, 2003).
“Criando "maneiras de fazer" (caminhar, ler, produzir, falar), "maneiras de utilizar", tecendo redes de ações reais, que não são e não poderiam ser  meras repetições de uma ordem social, de uma proposta curricular preestabelecida e explicada no abstrato, os educadores e educadoras que estão nas escolas tecem redes de práticas pedagógicas que, através de ‘usos e táticas’ de praticantes que são, inserem na estrutura social/curricular criatividade e pluralidade, modificadores das regras e das relações entre o poder instituído e a vida dos que a ele estão, supostamente, submetidos.”(OLIVEIRA, 2003)
Com essas maneiras de fazer a turma, em sua quase totalidade, foi aprovada para a 4ª série, mas essa já é uma outra história






























Bibliografia





	GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; PACHECO, José Augusto.Currículo: pensar, sentir e diferir. Rio de Janeiro: DP&A,2004

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa GARCIA, Regina Leite.Currículo na contemporaneidade:incertezas e desafios.São Paulo: Cortez,2003
OLIVEIRA, Inês Barbosa de.Currículos Praticados: entre a regulação e a emancipação.Rio de Janeiro: DP&A,2003
	SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade.2.ed.São Paulo :Cortez Editora, 1995.
	__________, A construção multicultural da igualdade e da diferença. Oficina do CESn.135, Centro de Estudos Sociais, Coimbra, jan.1999 
SILVA, Tomaz Tadeu da.Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do Currículo.Belo Horizonte:Autêntica, 1999



