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I - Introdução
O presente texto apresenta uma pequena parte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida para obtenção do título de doutorado. A realização de uma pesquisa é constituída de um longo percurso, que se inicia nas inquietudes e perguntas sem respostas que o olhar à realidade nos desafia. Após as várias etapas de sua realização, é fundamental reconstruir os diálogos iniciais e perceber se as perguntas finalmente encontraram respostas, mesmos parciais, que permitam compreender os fenômenos sociais para além das aparências.
A preocupação central era a de perceber em que medida as crianças de uma escola da periferia inseriam-se no processo de aprendizagem, tendo como pano de fundo a política de progressão continuada implementada no Estado de São Paulo a partir de 1998. 
A partir dessa problemática, desdobraram-se outras inquietudes e surgiram novos questionamentos: o processo de progressão continuada permite uma permanência maior dos alunos nas escolas, mas a permanência é efetiva? Os alunos estão quantitativamente e qualitativamente inseridos no processo pedagógico de aprendizagem? Há exclusão na inclusão? Os alunos negros são mais prejudicados, ou o racismo não é elemento a ser considerado? Essas e outras questões foram sendo ao longo do percurso realinhadas e discutidas com os sujeitos sociais envolvidos diretamente com a escola.   
Por sua vez, a escola foi considerada espaço privilegiado do debate e percepção dos elementos fundamentais da pesquisa. 
(...) Como não há pesquisa alheia à sociedade e à história, a pesquisa social a entendemos como uma prática de sujeitos situados em lugares, estruturas e processos sócio-históricos, e como uma atividades dotada de sentidos, intenções e interesses. Assim compreendida, a própria investigação da vida social – e não apenas os objetos de estudo e sujeitos envolvidos na pesquisa – inscreve-se em historicidade e temporalidade que contêm implicações de várias ordens, inclusive políticas.
Caberia, então, perguntar: quais as bases, atitudes e estratégias próprias dessa prática social investigativa? O que a caracteriza? Como entendê-la, de modo a ampliar a compreensão, partindo da proposição de que a pesquisa social é uma aventura sociológica (...) que envolve, a um só tempo, objetividade, improviso, paixão e método? Como entendê-la, se fazer sociologia é exercitar a imaginação sociológica, conforme a clássica proposição de Mills (...). (TEIXEIRA, 2003, p.81)
 
Manteve-se o olhar atento a tudo – sujeitos pesquisados, suas histórias, suas ações e reações; a estrutura hierárquica da instituição, as relações de poder, a influência das decisões externas, entre outras – e, ao mesmo tempo, estabeleceram-se as conexões com o referencial teórico selecionado para este fim. No entanto, o dinamismo da realidade social nos impôs a busca por novos e instigantes debates entre a teoria e o empírico.
Além da busca por novas referências, foi necessário também superar a mera junção de autores com seus conceitos, análises e teorizações para construir os alicerces da pesquisa. Fez-se necessário desnudar o objeto de estudo em todas as suas dimensões, dando visibilidade aos aspectos e processos que lhe conferem conteúdo, forma e movimento. “Trata-se de delimitar o problema por meio do raciocínio, do pensamento lógico, da reflexão teórico-analítica sobre os vários planos e dimensões que constituem o objeto empírico, apreendendo e explicitando, teórica e conceitualmente, os aspectos e faces que o constituem”. (TEIXEIRA, 2003, p.83)
Outra dimensão importante na elaboração da pesquisa foi compreender o seu objeto de análise no contexto sócio-histórico, na relação tempo e espaço. Essa percepção permitiu ampliar os horizontes na descoberta das contradições, continuidade, permanência, rupturas, descontinuidade tanto como fenômeno interno como externo. Também permitiu olhar para o espaço escolar a partir de suas estruturas, que são constituídas de determinações histórico-sociais.
Portanto, procurou-se encontrar explicações para o processo de exclusão de crianças pobres e negras e já apartadas das condições de vida na sociedade capitalista. A resposta, aparentemente, já estava delineada, mas como a busca da sociologia é desnaturalizar os fenômenos sociais como algo pré-determinado, estava construído, pelo menos em parte, um dos caminhos a ser percorrido na investigação.  
A pesquisa, entendida dentro dos parâmetros descritos acima, foi sendo delineada como uma teia no encontro dos vários elementos e das múltiplas dimensões. Inicialmente, investigou-se a escola, seus atores, relações sociais e um conjunto de dados estatísticos. Paralelamente, foi feito um levantamento do contexto social e político da pequena cidade onde está localizada a escola. 
O olhar da pesquisadora foi, aos poucos, selecionando e, ao mesmo tempo, particularizando os elementos fundamentais do universo pesquisado. Assim, passou a investigar de forma verticalizada o microcosmo das turmas de aceleração, pois ali estava parte das respostas às perguntas formuladas inicialmente.
Concomitantemente foi sendo analisada a política implementada pela Secretaria Estadual de Educação, no período de 1995 a 2002, e para acompanhar as modificações significativas ocorridas na escola. O elemento mais visível desse processo foi a ampliação quantitativa das crianças com a possibilidade concreta de sua permanência na instituição, através da progressão continuada. O ponto de intersecção era compreender de que forma as políticas públicas podem contribuir para a exclusão ou não dos alunos nas escolas públicas. Dentro desse processo, existe uma lógica peculiar às crianças negras e pobres. 

II - Política Educacional no Estado de São Paulo na Década de 1990
No estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Educação, a experiência de progressão continuada e a de organização curricular em ciclos se articulam a um conjunto mais amplo de políticas. Em Comunicado SE de 22.03.95 foram apresentadas as diretrizes educacionais para a rede oficial de ensino no período de janeiro de 95 a dezembro de 98. Nesse documento já era possível antever o conjunto de reformas que seria imposto à educação pública estadual. Cabe ressaltar que as diretrizes não embasaram apenas a primeira gestão administrativa do governo Covas/Alckmin, mas também o segundo período, possibilitando assegurar continuidade e solidez ao conjunto de reformas implementado na rede em consonância com as perspectivas traçadas nos primeiros documentos.
Nesse comunicado é elaborada uma análise minuciosa da situação educacional no estado com a qual se justificaram todas as medidas. Um novo papel para o Estado é delineado, visto, a partir de então, como articulador e integrador de um projeto de educação para São Paulo, deixando de ser mero gestor de uma máquina administrativa gigantesca e inoperante. “À Secretaria da Educação cabe, nesse processo, um papel de liderança: deverá formular uma política de educação que integre os mais diferentes aspectos aí envolvidos, desde os recursos humanos, físicos e materiais, até o estabelecimento de parcerias profícuas para o Estado, em sua função de formar de maneira adequada a geração de amanhã.” (SÃO PAULO, SEE 1995,  p.298/299).
No bojo dessa mesma discussão é possível ainda perceber que a superação da repetência e da evasão se torna pedra angular na eliminação da ineficácia do sistema.

Os índices de desempenho do sistema mostram claramente o quanto ele é ineficaz. Em 1992, no ensino fundamental e médio, as perdas por evasão e repetência alcançaram 1.476.000 alunos, o que representa cerca de 25% do total de alunos matriculados na rede. Se lembrarmos que cada aluno custa em média US$ 220 para o Estado, o número acima representa um desperdício da ordem de US$ 324.720.000. 
Por detrás da repetência e mais grave do que o desperdício material de recursos advindos do trabalho duro da população, está a desilusão de milhares de famílias que valorizam uma escola que expulsa seus filhos, a destruição do sentimento de competência de um sem número de crianças e adolescentes, a formação de gerações e gerações que incorporam, com sofrimento e sem necessidade, a certeza de que são incompetentes. Este é o preço que pagamos pela ineficácia do ensino: deixamos de formar, para este Estado, uma população bem informada e apta intelectualmente a analisar criticamente sua situação de vida e buscar soluções para seus problemas. 
Mas a ineficiência do sistema não se manifesta, apenas, nas elevadas taxas de repetência e evasão. Há de se considerar, ainda, a precária qualidade do ensino recebido por aqueles que conseguem permanecer no sistema de ensino público. (SÃO PAULO, SEE, 1995,  p.301).  

Após essas considerações, foram apresentadas duas diretrizes complementares e fundamentais para nortear o novo papel do Estado: reforma e racionalização da estrutura administrativa e mudanças nos padrões de gestão. Na reforma e racionalização da estrutura administrativa se objetivava a instituição de um sistema eficaz de informatização dos dados educacionais e a desconcentração e descentralização de recursos e competências. Todo esse empenho era para construir na “Secretaria uma máquina leve, ágil, flexível, eficiente e moderna, capaz de ser um instrumento eficaz na implantação de nova política educacional.” (SÃO PAULO, SEE, 1995,  p.304 ).
Na mudança dos padrões de gestão almejava-se a “racionalização do fluxo escolar, instituição de mecanismos de avaliação dos resultados, aumento da autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas.

Nesse sentido, era imprescindível que na “proposta de abertura institucional de parcerias com outros setores, dentro e fora do Estado, a flexibilidade para adotar soluções alternativas e diferenciadas para ampliar as oportunidades de escolarização e melhorar a qualidade de aprendizagem, a capacidade de coordenar a iniciativa e a atuação de diversos parceiros em torno de determinadas prioridades torna-se uma realidade. (SÃO PAULO, 1995, p.307 ).

A partir de 1996, visando reorganizar toda a rede pública estadual de ensino, a Secretaria implementou um conjunto de medidas, tais como: “enxugamento” do quadro funcional e da estrutura física das escolas, fim da retenção de alunos, constituição de classes de aceleração e salas ambientes, aumento do número de alunos por turma e separação das escolas, de acordo com idade/série. Assim, se instituiu a criação do regime de progressão continuada no ensino fundamental, a criação dos ciclos e a flexibilização curricular. Junto às grandes propostas foram articulados vários mecanismos para possibilitar o sucesso das medidas. No âmbito dessa reorganização, teve-se, ainda, a implementação da municipalização do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries, antes mesmo da institucionalização do FUNDEF.
Além de todas essas medidas, a Secretaria estabeleceu diretrizes para a organização curricular dos cursos de Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino, instituindo-se novos percentuais na composição da grade curricular, para as disciplinas dos períodos diurno e noturno, enquanto as diretrizes estabelecidas na LDB (9394/96) não estivessem regulamentadas. Reforçou-se a formação em Português e Matemática, reduzindo-se a carga horária de Biologia, História, Geografia, Educação Artística e Educação Física.
A reforma buscou, também, estabelecer mecanismos de superação da repetência e evasão, resolução dos problemas de aprendizagem dos alunos e regularização da defasagem idade/série. 
A atual administração considera a perda, por repetência e evasão, de 30% de todos os alunos que cada ano freqüentam a escola estadual de primeiro grau e segundo graus, inexplicável do ponto de vista pedagógico, inaceitável do ponto de vista social e improdutivo do ponto de vista econômico. Assim várias estratégias serão estimuladas visando à diminuição dos índices de perda do sistema. Estas estratégias estimularão, entre outras ações, a organização das séries em ciclos, a composição das classes basicamente por faixas etárias e a instrumentalização do professor da escola, para trabalhar com grupos heterogêneos. (SÃO PAULO, 1995, p.309).

Através da Deliberação do CEE nº 09/97, aprovada em 30.07.97, implementou-se na rede oficial de ensino o regime de progressão continuada no ensino fundamental, com duração de 8 anos, podendo ser organizado em um ou mais ciclos. 
No caso da opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que a transição de um ciclo para o outro se faça de forma a garantir a progressão continuada. O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação de processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação continuada e paralela a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. (SÃO PAULO, 1997, p.164).

Nessa Deliberação, os ciclos devem garantir a realização da avaliação institucional interna e externa. 
(...) os resultados do desempenho das escolas deverão ser amplamente divulgados, de forma que tanto a equipe escolar como a comunidade usuária seja capaz de identificar a posição da sua escola no conjunto das escolas de sua Delegacia, de seu bairro e de seu município. Isso possibilitará à escola a busca de forma diversificadas de atuação, com o objetivo de implementar a melhoria dos resultados escolares. Por outro lado, permitirá também à população acesso às informações, de modo que possa fiscalizar, participar e cobrar a qualidade do serviço que lhe deve ser prestado. (SÃO PAULO, 1995, p.310).

 Contraditoriamente, na concepção presente na progressão continuada, o processo avaliativo, visto por esse viés, tem primado por conceber que bom desempenho é sinônimo de bons resultados no rendimento escolar. É dentro dessa lógica que opera a avaliação externa, pois não se considera a aprendizagem enquanto processo e sim como resultados terminais. Os exames realizados pelo SARESP operam dentro dessa lógica.
Nessa perspectiva, a Secretaria ainda criou um sistema de gratificação, através de bônus, que visava premiar individualmente os educadores e coletivamente as escolas, instaurando no sistema escolar a competitividade.
Foi previsto, ainda, na Deliberação CEE 9/97, um conjunto de medidas que abordavam a preocupação com o desenvolvimento educacional, porém a realidade vem trazendo elementos que questionam se a implantação da progressão continuada não tem atendido muito mais interesses políticos e econômicos que pedagógicos. 
A modificação necessária no aspecto pedagógico, como a busca de novas estratégias de aprendizagem aliada a uma formação continuada dos professores, não foi privilegiada para que se pudesse entender esse processo. Hoje, parte dos alunos que antes estava fora da escola está dentro e, no entanto, os professores se utilizam, prioritariamente dos mesmos métodos que sempre utilizaram, sem levarem em consideração as mudanças ocorridas com o perfil desses novos alunos.
Nessas condições, constitui-se um novo processo de exclusão, antes demarcado com a reprova e conseqüente expulsão dos alunos dos bancos escolares e que agora se apresenta mais sofisticado e com novas formas de exclusão que não permitem ao aluno com problemas de aprendizagem adquirir o conjunto de conhecimento historicamente acumulado, mesmo permanecendo na escola e sendo promovido nos níveis escolares. O processo de exclusão é sutil e perverso, pois exclui a partir da inclusão.

Para Martins, no Brasil, as políticas econômicas atuais, que poderiam chamar-se neoliberais, acabam por provocar, não políticas de exclusão e, sim, políticas de inclusão precária e marginal, ou seja, incluem pessoas nos (...) processos econômicos, na produção e na circulação de bens e serviços estritamente em termos daquilo que é racionalmente conveniente e necessários à mais eficiente (e barata) reprodução do capital. (MARTINS, 1997, p.20)

Nesse contexto, além dos problemas específicos de aprendizagem, é possível verificar que se encontra uma maioria de crianças negras que se deparam com uma nova barreira a ser superada dentro de uma lógica de exclusão que leva em consideração que todos são iguais quando chegam no espaço escolar, mesmo que a realidade ressalte as diferenças.
 
(...) Devido à desigualdade de condições, exigir competição entre desiguais, é ganhar de antemão. Fica mal hoje proceder como se fazia antigamente, quando se tomavam determinados países e se impunham determinadas normas de trabalho e exploração. Por isso fala-se hoje em competitividade. Mas essa competitividade entre desiguais acaba por excluir os mais fracos e manter a dominação dos mais fortes. (GUARESCHI,  2002, p. 154)
(...) Mas atenção que não se trata aqui da competitividade que se deve estabelecer no mercado apenas, o que pode ser justificado. Trata-se da competitividade que se estabelece entre os seres humanos. O que se instala é um novo tipo de guerra. O ser humano isolado e egoísta (dogma do liberalismo), tem de competir para sobreviver, de um lado, e de outro, para trazer progresso. (GUARESCHI,  2002, p. 147)

O contexto escolar carrega dentro de si os elementos que permitem a exclusão mesmo com aparência de inclusão, pois desloca para a seara da competência situações que são estruturais e intrínsecas à nova lógica de funcionamento do próprio sistema. 

Chama-se, atenção, aqui, para que o termo exclusão seja concebido como expressão das contradições do sistema capitalista e não como estado de fatalidade. E é preciso vivenciar a contradição que se expressa na exclusão, desenvolvendo algum nível de consciência da contradição que se vive ao agir.  (Verás, 2002, p. 38)
Há um conceito correlacionado intimamente à exclusão que é a pobreza, mas esta, hoje, mudou de nome e de forma. Além de ser a privação: de emprego, meios para participar do mercado de consumo, bem-estar, direitos, liberdade, esperança e outros itens necessários à vida digna, a pobreza recebe, hoje, uma dimensão moral, não oferecendo mais alternativa e nem mesmo a possibilidade remota de ascensão social. Mesmo havendo certa relatividade na demarcação entre ricos e pobres, parece haver uma condenação irremediável à pobreza, o que faz com que os pobres prefiram não se reconhecer como tais. (Verás, 2002, p. 38/39)

Na sociedade capitalista a discussão sobre inclusão/exclusão adquire uma dimensão político-social que não articula a concepção de igualdade presente nos ideários da revolução francesa. Todavia, contraditoriamente, a dinâmica de funcionamento desta sociedade tem no preceito da desigualdade um de seus fundamentos e não no da igualdade, que foi mito do liberalismo burguês. A discussão sobre exclusão dentro desse marco é quase uma veleidade, mas é fundamental perceber as artimanhas desse processo para possibilitar compreender a complexidade e contraditoriedade dessa discussão, que, muitas vezes, se transforma aparentemente no seu oposto, a inclusão.

“ (...) a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. È processo sutil e dialético , pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é um processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser combatido como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do sistema. (SAWAIA, 2002, p.9)

Os meandros da sociedade e suas formas específicas de articular o processo de exclusão em suas diferentes dimensões podem redesenhar, dentro dos marcos do próprio sistema, possibilidades concretas de avançar na melhoria da qualidade de vida para os excluídos.
A democratização do ensino pode ser entendida como uma forma específica do poder público responder à exclusão das crianças na escola.	Na tentativa de alcançar este feito, o Estado atingiu a meta de dar oportunidade de acesso ao ensino fundamental à quase toda população em idade escolar. Em 2003, 97% das crianças estava na escola e isso foi considerado pelo governo federal da época (governo FHC) um marco dos anos de 1990.
	Entretanto, no que se refere à qualidade do ensino a ao sucesso escolar da maioria, o balanço de seu desempenho é seguramente insatisfatório, tendo persistido o caráter excludente e seletivo do sistema educacional brasileiro no decorrer deste longo período. No caso do Estado de São Paulo ganhou notoriedade a implantação dos ciclos e da progressão continuada, medidas que permitiram regularizar o fluxo escolar e “guardar todas as crianças na escola – deixando para depois ‘o para quê’ e ‘o de que forma” (FREITAS, 2002, p. 3)  
O momento atual coloca, para a escola, que o desafio da superação da exclusão se encontra na relação ensino/aprendizagem, passando obrigatoriamente pela aquisição do conhecimento historicamente sistematizado, que será socializado pelos professores no processo de ensino/aprendizagem.

A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber. As atividades da escola básica devem se organizar a partir dessa questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola  elementar. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber é aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso também aprender a linguagem dos números, a linguagem da natureza e a linguagem da sociedade, Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, escrever, contar, os rudimentos das ciências sociais (história e geografia humanas). (SAVIANI, 1991, p.23)

Dentro dessa perspectiva apontada acima fica evidente que um dos pilares da escola é oferecer acesso a um saber que não se adquire no cotidiano, no censo comum. Esse conhecimento sistematizado será ferramenta fundamental para a superação da desigualdade no mundo letrado, tão apartado do homem comum. Isso não significa que o mesmo seja destituído de um saber e de uma leitura de mundo. Dentro dessa lógica a escola pode vir a ser um espaço onde a superação da exclusão se torne uma realidade, principalmente para as crianças negras e pobres. Perceber essa dimensão nos coloca para além do vivido cotidianamente.
No Brasil a dimensão da exclusão racial se expressa de forma velada na pobreza econômica vivenciada a cada dia como condição natural do processo social. No entanto, ela só pode ser compreendida enquanto um processo articulado e amplo de uma sociedade profundamente desigual e que precisa ser desmistificada como condição primordial de sua superação.

III - Descrevendo a pequena cidade, seus personagens e a escola
A escola onde a pesquisa se concentrou localiza-se no distrito de Padre Nóbrega, município de Marília. Cidade de tamanho médio, 200 mil habitantes, dista da capital aproximadamente 450 km no sentido oeste. O distrito possui 5 mil habitantes, com linhas regulares de ônibus urbano entre as duas localidades.
O distrito tem características de cidade dormitório. Boa parte de seus moradores se desloca até Marília para o exercício de sua atividade profissional. Outra parte da população está empregada em pequenos serviços de comércio, no funcionalismo público municipal, e, principalmente, nas fazendas, como lavradores.
As fazendas têm como atividade principal a pecuária, conservando em seu interior um pequeno núcleo de famílias que residem no interior da propriedade. São famílias pobres, onde o chefe, juntamente com quem pode trabalhar, percebe um pequeno salário para uma jornada intensa de trabalho. Esse cenário reconstrói, de forma muito piorada, a descrição dos bairros dos trabalhadores nas fazendas de café, relatados por Antônio Cândido (1975), nos parceiros do Rio Bonito. Naquele momento, havia poucos trabalhadores rurais volantes, os bóias-frias. Assim, os trabalhadores residiam nas propriedades em pequenas casas de madeira, juntamente com sua família. A reunião de 8 a 10 casas, construídas em local estratégico da propriedade, recebia o nome de bairro.
(...) os grupos rurais de vizinhança, que na área paulista se chamaram sempre de bairro. 
Este é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consistindo no agrupamento de algumas ou mais famílias, mais ou menos vinculadas pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxilio mútuo e pelas atividades lúdico-religiosas. (CÂNDIDO, 1975, p.62)

O cenário, ao mesmo tempo em que pode se aproximar de um passado remoto, também contém elementos da modernidade, das periferias das grandes cidades, com esgoto a céu aberto, lixos no entorno das casas e crianças brincando sem muita higiene. As famílias, constituídas em média com três filhos, têm como agravante a migração constante e a falta de escolaridade dos adultos, configurando-se em um ambiente de não familiaridade com material escrito.
 As crianças são alegres e vivem sonhando com uma vida melhor, brincam com seus amiguinhos da fazenda e das ruas estreitas da pequena cidade e acabam passando uma parte significativa de seu tempo na escola. O trajeto até a escola é sempre feito com muito sacrifício, uma parte a pé e outra em condução escolar. O trajeto a pé pode ser longo e difícil, devido à topografia local, com áreas muito íngremes. 
A escola, dentro desse universo, se torna a janela para o mundo, o contato com o diferente. É nesse espaço que as crianças estabelecem um diálogo com o mundo letrado, de fantasias, de novas perspectivas e, principalmente, de futuro. Nem sempre a escola percebe a importância que representa para essas pequenas crianças. As professoras e os diretores são de cidades próximas e não conseguem desvendar com cuidado esse universo para ser explorado no trabalho pedagógico.
A escola faz parte da Rede Estadual de Ensino e, mesmo após a reestruturação, mantém a escolaridade do ensino fundamental, funcionando pela manhã as turmas do II Ciclo e, à tarde, do I Ciclo. Não existem turmas regulares do ensino médio, mesmo havendo demanda; funcionam apenas tele-salas. Os alunos precisam se deslocar até Marília, se quiserem completar a escolaridade após o fundamental. A Unesp desenvolve um projeto de alfabetização de jovens e adultos no prédio da escola, no período noturno.
O prédio da escola tem o formato em “U”, é composto por um pátio relativamente pequeno, circundado pelo conjunto de salas. Numa das extremidades, fica a entrada principal, abrigando as salas administrativas (diretoria, coordenação pedagógica, secretaria); na outra ponta, ficam os banheiros e a saída para a quadra. Nesse ambiente, há lugar para a cozinha, quase sempre exalando um cheiro de comida que contagia os outros espaços, e a sala de reuniões, lugar onde também os livros estão guardados. O pátio é o espaço onde as crianças brincam e fazem suas refeições. Nos intervalos, elas sempre aproveitam para correr e fazer bastante barulho. O som, a princípio, parece ensurdecedor, mas, aos poucos, vai sendo decifrado como sinônimo de vivacidade.
O local onde se pratica esporte é constituído por uma quadra que está acoplada a um espaço sem piso cimentado. A infra-estrutura geral do prédio, apesar de ser carente, oferece um mínimo de conforto. As paredes apresentam um estado de boa conservação, sendo pintadas de rosa e amarelo claros. A escola tem um belo jardim na frente, com grades altas, mas isso não impede que seja vista da rua pelas pessoas. No entanto, as laterais e o fundo são circundados por um muro alto. 
A escola, mesmo sendo um lugar acolhedor, não dispõe de uma infra-estrutura adequada para todos os alunos, principalmente para os adolescentes. O número de salas de aula é insuficiente para abrigar todas as atividades. Por isso, as atividades de reforço ocorrem no salão paroquial da cidade, distante da escola mais ou menos 500 metros.
Ao contrário do que acabamos de descrever, o espaço onde são desenvolvidas as atividades de reforço se apresenta em condições bastante precárias. A começar pelo prédio, que é um galpão com pouca ventilação e luminosidade. Na verdade, o lugar, situado na praça central da cidade, foi cedido pela Igreja Católica e é onde ocorrem desde as festas aos velórios. Os banheiros não estão em boa conservação, o que dificulta, em algumas situações, o trabalho do grupo. As condições materiais de trabalho, tanto do professor quanto dos alunos, também são deficientes: cadernos, recursos artísticos, lousa, etc. O que impera é o improviso, pois todas as outras atividades são mais importantes que as aulas de reforço.
Uma questão que nos chama a atenção de início é: por que a qualidade física da sala de reforço não obedece ao mesmo padrão das salas de aula do ensino regular? Mais, ainda, por que esta sala não faz parte da própria escola? Será, simplesmente, pela falta de recursos financeiros? Pelo menos no plano da aparência, a resposta dessa interrogação pode ser sim, no entanto, resta saber se essa conclusão esgota o problema. Por enquanto, não estamos descartando a existência de motivos mais profundos, para além das aparências, que colocam a sala de reforço na situação precária em que está.    

IV - Cotidiano Escolar
A escola é composta por alunos que apresentam, no conjunto, uma certa dificuldade de aprendizagem, já que fora da sala de aula não estão inseridos no mundo letrado. O livro ao qual as famílias têm acesso é, principalmente, a bíblia. No entanto, durante o dia-a-dia, há poucas atividades alternativas de estímulo à criatividade, à leitura, ao raciocínio lógico, que possam servir de alavanca para a superação da carência existente entre os alunos. A postura pedagógica é bastante conservadora, com aulas convencionais, divididas em disciplinas fragmentadas e sem muito diálogo entre os conteúdos e, muito menos, com o universo dos alunos.
Outro problema apresentado é a falta de interação entre os professores. As séries são desenvolvidas sem que haja uma troca efetiva entre as mesmas. Os HTPC’s são momentos para troca de impressões sobre os mais diferentes assuntos, até os problemas dos alunos. A direção da escola – composta pela diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica – tem tentado de uma forma tímida mudar a realidade da instituição, mas esbarra na falta de iniciativa mais adequada por parte de suas ações e no desinteresse dos professores.
Os alunos acabam, também, sofrendo de problemas muito característicos do distanciamento entre professores e alunos: a baixa auto-estima e a pequena expectativa de futuro. Os professores, por sua vez, esperam pouco dos seus alunos. Então, qualquer processo de evolução, mesmo estando fora dos padrões desenvolvidos por crianças de suas idades, já é considerado suficiente. Mas, quando essas crianças são estimuladas, respondem prontamente aos desafios.
As aulas são desinteressantes, resumindo-se a cópias de textos, memorização de tabuadas e fórmulas. Essa postura pedagógica tem sido um dos fatores de estímulo à indisciplina e ao baixo rendimento dos alunos. A indisciplina, por sua vez, acaba sendo um dos obstáculos para um melhor aproveitamento do trabalho. Percebe-se que estas crianças não estão inseridas numa realidade social – família e a própria escola – que respeite a criatividade e a criticidade que lhes são peculiares. 
Essa situação é vivenciada pelas turmas do reforço. Mesmo com todo o discurso implementado pela Secretaria da Educação, de se realizar atividades diferenciadas, se repete a mesmice, com resultados mais catastróficos, pois as crianças precisariam de novos estímulos. A intervenção da escola na sala de reforço, pelo menos no sentido de melhorar as condições dos alunos, não tem se demonstrado firme o suficiente para que se constate algum avanço significativo. O que pode ser notado é a existência de uma certa indiferença em relação à realidade vivida pelos alunos do reforço.
Todavia, entre os alunos, a diferença envolvendo os que estão no reforço e os que não estão parece não estar interferindo nas suas relações cotidianas. Pelo menos é o que pode ser notado quando se observam as relações existentes nas salas de aula regulares. Aparentemente, a integração entre eles não sofre qualquer tipo de prejuízo.     
Talvez, o principal problema em relação a esse ponto esteja mesmo localizado na própria visão que a direção e o corpo docente da escola têm sobre o reforço e os alunos. Várias barreiras são erguidas. Em algumas situações, ficou evidente que a mentalidade, de parte dos agentes da escola, está carregada de um espírito conformista, estimulando a falta de compromisso com os alunos. Isso mostra como a estrutura desta escola está fechada para atividades educativas que visem um processo alternativo de educação. 
As observações realizadas na escola constataram um grande despreparo da comunidade escolar para enfrentar o racismo. Isso se revelou na postura dos adultos e das crianças, pois eles enxergam o racismo como fenômeno natural das relações sociais e, portanto, aceito como elemento da realidade cotidiana sem questionamento. Os profissionais da educação não conseguem elaborar um conjunto de conceitos que permita às crianças dialogarem com o senso comum diferenciadamente, inclusive na percepção de serem, muitas vezes, vítimas do racismo e, em outras, os próprios algozes. 
As crianças negras têm sofrido sistematicamente opressão racial que, muitas vezes, se expressa no mau aproveitamento, na dificuldade de superar a desigualdade, de resgatar a auto-estima, enfim, o racismo se revela um obstáculo no processo de ensino e aprendizagem.
Percebeu-se que nas salas de aceleração, recuperação de ciclo e multisseriada, a grande maioria das crianças é negra e com muita dificuldade de se apropriar do conjunto de códigos da sociedade letrada. Elas são crianças que internalizaram o elemento da incapacidade como sendo uma barreira intransponível e natural dos negros e pobres. Essa constatação aponta para a necessidade de se analisar as relações estabelecidas nas escolas a partir de um prisma muito mais complexo e amplo.  
Para apreender a realidade educacional de forma ampla e complexa, como referido acima, temos que adequar a discussão específica à realidade geral de reprodução do racismo na sociedade brasileira. País formado por grande contingente populacional de negros, tem na discussão e superação do racismo um dos seus tabus. Os índices sócio-econômicos são reveladores da desigualdade racial, que muitas vezes é velada, mas presente no cotidiano dos brasileiros 
O mito da democracia racial, presente nesses espaços sociais, não consegue ser desmascarado, nem mesmo dentro da escola, onde as pesquisas têm constatado uma reprodução, com muita freqüência, das estruturas do racismo. O modelo de sociedade brasileira vem favorecendo a construção de uma forma muito peculiar de olhar as desigualdades, tornando-as elementos intrínsecos e naturais das condições de vida.
Os últimos debates sobre a problemática racial têm sido pontuados por questões importantes, tendo destaque o melhor entendimento das políticas segregacionistas em curso na sociedade contemporânea brasileira. Alguns autores chegam a classificar esta nova fase de neo-racismo, onde está sendo possível rearticular sofisticadamente, e com a marca da democracia, as bases da exclusão e da dominação.
Contudo, tal situação, aos poucos, pode se revelar prenhe de mudanças, pois a escola, entendida como espaço sócio-cultural, é formada de dupla dimensão. “Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que inclui alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias individuais ou coletivas, de transgressão e de acordos” (DAYRELL, 1996 p.137.)  Portanto, ainda é possível pensar em rearticulações a partir da constatação e discussão do problemas, se assim os agentes sociais desse espaço achar oportuno.

V - Considerações Finais
O processo de exclusão verificado no interior da escola explicita uma trajetória da escola pública que aos poucos foi substituindo qualidade por quantidade. Porém, em tempo de neoliberalismo e globalização se verifica uma melhor articulação entre os preceitos do próprio sistema e as políticas públicas implementadas pelos diferentes governos. Esta é a situação presente na escola analisada. Com a aparência de elaborar propostas de superação da exclusão, tem contribuído, de forma velada, para a sua ampliação.
A escola, por sua vez, não tem se colocado a tarefa de apresentar alternativas para superar estas situações no interior do seu próprio espaço, muito pelo contrário, tem se tornado aliada privilegiada de sua reprodução. Outrossim, é nesse cotidiano escolar que está a chave para a construção de um outro patamar de percepção, onde o racismo e a exclusão não terão condições de se reproduzir com tanta naturalidade. Se a escola é o espaço de reprodução das relações sociais também pode ser o de transformação.
Podemos considerar, todavia, que as barreiras não são instransponíveis e isso nos remete a Gramsci, que coloca a necessidade de superar essas barreiras para a construção de um mundo no qual todos os homens serão preparados como governantes, mesmo hipoteticamente, para serem capazes de ler e compreender a realidade social e a si mesmo. “(...) Se se quiser criar uma nova camada de intelectuais, chegando às mais altas especializações, próprias de um grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso superar dificuldades inauditas”. (GRAMSCI, 1982 p. 139)
A escola deve construir no seu interior as ferramentas necessárias para superação dos mecanismos de exclusão na condição de protagonista deixando de acreditar que as políticas públicas por si serão as salvadoras de situações que não alteram, na essência, a tarefa primordial da escola, a de socializar o conjunto de conhecimento historicamente sistematizado na perspectiva crítica para todos os alunos e não apenas para poucos. 
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