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Um sujeito encarnado para com a incompletude
a possibilidade de conhecer.  
Najmanovich

A sala de aula é um lugar constituído pela diferença, como já se sabe. Também já se sabe que a criança é um sujeito produtor de conhecimentos. Não é menos conhecido que a professora não age apenas reproduzindo o que lhe foi ensinado. Embora se perceba uma crescente incorporação da diferença como traço constituinte da prática pedagógica, a avaliação mantém fortes vínculos com a busca da homogeneidade.
Bons são os resultados que confirmam o já esperado, olhar que também regula os percursos dos aprendizes. Porém, esta perspectiva entra em conflito com a heterogeneidade exposta pela vida cotidiana. Entre a homogeneidade criticada, mas pregada na prática de avaliação com linha forte e com muitos pontos sobrepostos, e a heterogeneidade - seja a “autorizada”, que chega à escola no comportado discurso acadêmico para “conversar” com a professora, ou aquela que entra na sala de aula falando alto e sem pedir licença junto com as crianças que teimam em não se adaptar ao modelo escolar -, a avaliação parece perder seu rumo. Ou será que está reconstruindo seu caminho? Estaria a escola fortalecendo seu movimento no sentido de tornar-se uma escola realmente comprometida com uma educação popular?
Costurando normas que regulam, propostas que direcionam e práticas que a tudo e a todos confundem e desconcertam, a vida escolar vai se realizando. E nós continuamos buscando modos para melhor compreender a prática pedagógica a fim de ampliar o diálogo que com ela estabelecemos. 

Há lugar para a diferença?

Eles são muito complicados! Alguns têm problema em casa, outros têm problemas de aprendizagem, por isso temos que fixar bastante. Juntaram tudo nessa turma, então fica difícil trabalhar com eles, porque exige muito do professor.

Não repara não. Agora eu estou dando a hora da bagunça! Eles podem fazer o que quiserem.

Minha proposta é que a reprovação seja uma realidade presente dentro do espaço da escola em raríssimas exceções (...). Eu acho que a reprovação nesse momento entra em contradição com esse discurso que cada um é cada um, cada um tem seu ritmo, e cada ritmo tem que ser respeitado.

A turma é de segunda série. Alguns estão escrevendo melhor.Eles estão bem melhores, mas assim... Nível de segunda série programaticamente  é o que está no currículo. São os conteúdos programáticos de estudos sociais, ciências, que a gente não desenvolve na sala de aula da forma como o currículo pede.

Pensar a escola encharcada das diferentes experiências que seu cotidiano pode propiciar me coloca em um lugar de intensos e diversos entrecruzamentos, que permite várias conclusões sobre sua configuração, dependendo do ponto a partir do qual se olha e do referencial que conduz a reflexão. As práticas vão expondo sua própria ambigüidade e emerge a permanente ambivalência das análises realizadas; as certezas vão sendo substituídas por dúvidas que re-significam o pensamento e a ação.
Reconhecer a diferença na escola e organizar o trabalho incorporando a heterogeneidade traz desafios, sobretudo ao processo de avaliação, instrumento tradicionalmente usado para examinar, medir e classificar. Atos que exigem padrão e tendem à homogeneidade. A escola aonde vem se realizando a pesquisa e à qual me refiro neste trabalho decide assumir a heterogeneidade ao organizar suas turmas: o que isso representa para os sujeitos que compõem a escola? O que se faz com a heterogeneidade? O que se pretende fazer?
As vozes da escola mostram que a perspectiva cognitivo-instrumental ainda se mantém forte na condução do processo avaliativo, porém, também mostram, o anúncio de outras perspectivas no cotidiano escolar. Dialogando com a prática pedagógica encontramos indícios da articulação da escola ao movimento de transição paradigmática; a transição expõe a convivência da concepção de conhecimento que conduz a lógica tecnicista e classificatória, com uma compreensão do conhecimento como construção de sentido mediada pela atividade cognitiva, envolvendo os sistemas simbólicos como parte das múltiplas relações humanas. 
A ação das professoras na tentativa de organizar uma prática de avaliação coerente com a incorporação da diferença como característica significativa das relações escolares sinaliza que no cotidiano escolar também se vive a tensão entre o paradigma hegemônico, marcado pela perspectiva de regulação, que se mostra insuficiente para resolver as questões humanas, e o paradigma emergente, que se relaciona ao conhecimento-emancipação. (Santos, 2000)
O conhecimento-emancipação redefine a relação sujeito/objeto no processo de conhecimento, realçando a reciprocidade entre sujeitos, de modo que os próprios objetos são subjetivados. É um auto-conhecimento, perspectivo e compreensivo, marcado, portanto, pela diferença. Diferença que traz cooperação, realimentação, complexidade; mas também desordem, caos, incomunicabilidade. No conhecimento-emancipação estão presentes a complexidade (Morin, 1999) dos processos humanos e sua não-linearidade (Briggs & Peat, 1994) de modo que não se podem controlar as conseqüências das ações e interações. Seu uso na análise expõe a ambivalência dos discursos, teóricos e práticos, sobre a redefinição da prática avaliativa. Por um lado, se mostra bastante favorável à idéia de conectar a avaliação à dinâmica ensino/aprendizagem como uma prática que amplia as possibilidades de compreensão do processo e de produção de intervenções favoráveis à aprendizagem dos alunos e alunas. Por outro lado, explicita a impossibilidade de uma relação linear entre causa e conseqüência, ferindo a busca de controle, um dos elementos centrais na configuração das práticas de avaliação desenvolvidas no cotidiano escolar. A incorporação do conhecimento-emancipação no processo de reconstrução do sentido da avaliação sinaliza um caminho a ser percorrido, mas anuncia obstáculos, dificuldades, problemas, na realização do percurso (Afonso, 2000). É uma proposta que caminha na contra-mão das soluções simples e simplificadoras.
Sem ter seus contornos claramente definidos, o conhecimento-emancipação se projeta como parte de um paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente (Santos:2000), um conhecimento que busca a solidariedade como forma hegemônica de saber e estimula a expressão das diferentes culturas, o que gera possibilidade de um diálogo intenso e multidirecional, recuperando o caos como constituinte do processo. 
Caos, característica das turmas compostas por crianças das classes populares que vêm experimentando o gosto amargo do fracasso escolar, retratado em vermelho nos instrumentos de avaliação. Caos, representação do movimento desordenado, composto pela articulação/desarticulação de fragmentos diversos que se entrecruzam na sala de aula, definindo modos singulares de aprender, de se relacionar, de se expressar, de incorporar outros fragmentos expostos nas ações pedagógicas. Caos que destrói a ordem e permite outras ordenações, criando espaço para auto-organização (Prigogine, 1996). Caos que impõe a necessidade de que outras formas de ensinar sejam encontradas. Caos que faz da avaliação classificatória, tecnicista, um projeto impossível. 
A diferença produz caos? É a escola das classes populares uma escola imersa no caos?
Seria a hora da bagunça, tempo em que eles podem fazer o que quiser, um modo encontrado pela professora para incorporar o caos à dinâmica pedagógica? O que eles querem fazer na hora da bagunça? O que é feito na hora da bagunça é considerado no processo de avaliação? Que modalidade de avaliação pode nos permitir incorporar a bagunça e o que eles quiserem fazer a um processo favorável ao sucesso escolar?
A hora da bagunça não consta do planejamento, tampouco é discutida nas reuniões das professoras e não parece ser parte de uma proposta pedagógica. A hora da bagunça vai adquirindo visibilidade em nossas incursões na sala de aula, quando começamos a compartilhar, com mais intimidade, o tempo e o espaço da turma. Aparentemente, na hora da bagunça a professora se rende a sua impossibilidade de controlar a todos todo o tempo e abandona seu “lugar de professora”. Deixando nas mãos das crianças a condução do trajeto, não parece olhar para ele como tempo/espaço significativo para o processo ensino/aprendizagem. Ou melhor, é significativo porque reduz a tensão do ambiente, permitindo que no momento seguinte, este sim importante porque dirigido pela professora, as crianças fiquem mais ligadas na proposta docente.
Olhando além das evidências o que encontramos na hora da bagunça? O que, mesmo sem querer e sem perceber, a professora permite que seus alunos e alunas produzam?
Na hora da bagunça eles fazem o que querem. As crianças se espalham pela sala, constituem grupos, escolhem o material que vão usar, falam alto, se movimentam. A professora se senta num canto, talvez prepare material para outros momentos da aula. Aparentemente não há transmissão de conhecimento nem relação ensino/aprendizagem. Não há o olhar atento e disciplinador da professora. Nem controle.  
Atentas ao movimento que se instaura, vemos crianças escrevendo sozinhas, outras discutindo sobre a escrita de determinadas palavras, outras usando o quadro-negro, outras lendo, outras andando pela sala. Vemos as crianças utilizando os conhecimentos que possuem, buscando novos conhecimentos, compartilhando com seus colegas suas dúvidas e descobertas. Mergulhando no caos, com as lentes oferecidas pelo paradigma indiciário (Ginburg,1991) encontramos auto-organização, encontramos produções mediadas pelo sentido, encontramos crianças ávidas por conhecer, numa turma conhecida na escola pela incapacidade de seus alunos e alunas.
Voltando à ordem, à reprodução, ao mecânico processo de transmissão e recepção de informações, aqueles conhecimentos das crianças se tornam invisíveis, para a professora e, talvez, para elas próprias. Afinal, a hora da bagunça não vale. A professora se ausenta do processo que nesse momento se realiza na sala de aula, e perde um rico momento para observar o que sabem seus alunos e alunas, como usam o conhecimento que possuem, o que ainda não sabem, que táticas utilizam para avançar em seu saber, como produzem a pluralidade de caminhos que percorrem de modos singulares. Coloca-se fora do diálogo e deixa de incorporar importantes informações à avaliação que faz de seus alunos e alunas, da turma e de seu próprio trabalho. A ausência da professora é um dos elementos que permitem que esse momento ocorra.
Uma análise, talvez superficial, desta situação mostra que a professora reconhece a presença da diferença em sua sala de aula, permite que ela se expresse, até mesmo que as crianças trabalhem com ela, porém, não atua no sentido de incorporá-la à dinâmica pedagógica. Como avaliar na hora da bagunça sem eliminar sua potencialidade com o olhar redutor que avalia medindo, classificando, controlando, ordenando e excluindo?
O conhecimento-emancipação, buscando exercícios de solidariedade entre as diferentes comunidades e redes que se estabelecem, reforçando a necessidade do diálogo e trabalhando no sentido de estabelecimento de consensos, movimentos mediados pelo princípio da responsabilidade com o futuro, é uma referência importante para a redefinição do processo de avaliação visando a uma ação favorável às crianças das classes populares. Pois estas crianças vêm sendo penalizadas pela pluralidade/singularidade de caminhos dos quais se utilizam para viverem sua singularidade/pluralidade. O conhecimento-emancipação ressalta a positividade da diferença, nos dando pistas para a configuração de práticas de avaliação coerentes com nosso desejo de fazer da escola um lugar de educação popular, capaz de abrigar, de modo solidário e dialógico as muitas formas de ser, de pensar e de viver. 
Como vão sendo articuladas estas múltiplas possibilidades na configuração das práticas de avaliação? A compreensão, pelas professoras, de que a heterogeneidade é parte do processo pedagógico e suas tentativas de incorporá-la às práticas inclui as práticas de avaliação? A diferença é percebida em sua positividade? Quando a professora fala que eles são muito difíceis e que juntaram tudo nessa turma, então fica difícil trabalhar com eles, como está percebendo a diferença que caracteriza sua turma? E quando a outra afirma que a reprovação nesse momento entra em contradição com esse discurso que (...) cada ritmo tem que ser respeitado, como trata a heterogeneidade na avaliação?
Ouvindo os discursos da escola sobre a avaliação, encontramos veementes críticas à modalidade classificatória por sua insuficiência para responder às demandas do processo pedagógico realizado na sala de aula. Olhando as práticas realizadas, podemos até pensar que a crítica revela a incorporação, pelas professoras, de discursos formatados em outros espaços e apresentados à escola como a “norma” a ser seguida. Compreender o compreender do outro, como indica Bateson, não é tarefa fácil. Confronto o que ouço na escola com o que lá vejo, para realizar uma análise mais complexa da prática docente, ampliando minha possibilidade de compreensão. Compreensão que pretende se abrir para o diálogo contribuindo para o processo reflexivo que se quer parte do processo de transformação da escola. Arrisco algumas questões sobre o que pensam as professoras quando criticam a avaliação que realizam.  
É dito que a avaliação classificatória desconhece a singularidade, já que ela trabalha com a uniformidade. Porém, não define a posição de cada um dentro de seu grupo? Estaria aí a singularidade? A resposta, positiva ou negativa, nos levaria à conclusão de que essa avaliação considera a pluralidade por prever a atribuição de valores diferentes a desempenhos diferentes? Sendo assim, está realmente fundada na homogeneidade? É possível uma prática no singular atender as demandas de processos vividos no plural, portanto tecidos por fios singulares? A dicotomia entre singular e plural serve à necessidade de justificar o uso da diferença para a construção de hierarquias excludentes? A professora vê a avaliação classificatória como um impedimento para o reconhecimento da diferença na sala de aula?
O cotidiano escolar apresenta dilemas por não poder se restringir aos espaços delimitados pelos termos postos em oposição. Sendo assim, é possível que a crítica à avaliação classificatória não tenha o mesmo sentido para todos. Observamos a construção de processos híbridos em que se mesclam usos dos instrumentos e procedimentos da avaliação classificatória, re-significação desses instrumentos e ausência de avaliação, talvez buscando coerência com a crítica realizada.
Na falta de uma prática de avaliação compatível com a percepção do processo ensino/aprendizagem em constante devir, cujos limites são definições sempre provisórias, as professoras parecem tentar resguardar essa possibilidade retirando a avaliação de determinados momentos do processo ensino/aprendizagem. A avaliação classificatória que perde seu sentido porque os procedimentos e instrumentos usados para medir o conhecimento, separar os alunos e classificá-los hierarquicamente fornecem um quadro instável que ao ser estruturado pode não mais se adequar à realidade, se mantém como a referência para um processo avaliativo que vai se desvinculando do processo ensino/aprendizagem.  Porém, as professoras parecem intuir, ou reconhecer, que a estabilidade que procuram nos processos que geram certeza são idealizações, aproximações, não correspondem ao movimento da sala de aula sempre atravessada pelo desequilíbrio.
A professora nos fala de uma turma de segunda série que não atende ao que está no currículo, de alunos que escrevem melhor, que estão assim... Uma afirmação vaga que mostra o reconhecimento da professora de que quando se coloca um/a aluno/a em um determinado lugar, ele/a pode já não estar mais lá. O sujeito múltiplo, complexo, mutante, singular, ocupa o espaço escolar, se inserindo na reflexão sobre a escola, de modo que não se pode mais falar no sujeito escolar no singular, já que a pluralidade vai adquirindo maior visibilidade. Mantendo a referência da avaliação em sua dimensão de controle, de hierarquia e de seleção, sem conseguir constituir outro sentido para esta prática, a professora procura limitar o uso da avaliação aos momentos em que precisa emitir seu parecer sobre o desempenho do aluno ou aluna. 
Talvez a avaliação classificatória se mostre insuficiente para o sujeito complexo, mas não para o sujeito escolar. Compreendendo o compreender do outro e reconhecendo a diferença no outro como legítima (Maturana, 2001), precisamos encontrar caminhos que ajudem a dar visibilidade ao sujeito complexo que vem sendo ofuscado pelas luzes que destacam o sujeito escolar e nele sublinham, quase que exclusivamente, sua dimensão cognitiva.
A complexidade das interações escolares nos mostra que não basta reconhecer a insuficiência da modalidade classificatória. É preciso reconhecer a possibilidade de que a avaliação seja algo diferente do que tem sido e avançar na compreensão do que seja perceber os processos de construção de conhecimentos em sua singularidade. 
A segunda série, assim..., que não faz o que está no currículo, a hora da bagunça, a turma em que juntaram tudo, a reprovação só em raríssimas exceções são conseqüências da opção feita pela escola, no ano anterior, de não reprovar as crianças e de manter as turmas iguais. Os modos como as professoras vão se relacionando com esta realidade em que a heterogeneidade é tingida com cores fortes pela ausência de filtros que pudessem separar as crianças conforme seu desempenho escolar anunciam a construção de um novo sentido para a avaliação. Nos desafiam a pensar as práticas de avaliação como entre-lugar (Bhabha, 1998) forjado pela negociação (idem), nem sempre harmônica, entre as diferenças que emergem na dinâmica-pedagógica: conhecimento/desconhecimento, possibilidade/impossibilidade, avanço/retrocesso, processo/produto, capacidade/incapacidade. O processo de avaliação, como vimos, não pode se limitar a definir fronteiras, pois elas também estão em constante redefinição, por serem, segundo Bhabha, fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes e histórias dissonantes, até dissidentes. (...) A fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente. (idem: 24) 
A hora da bagunça pode expressar o entre-lugar: é a presença/ausência da professora que cria a possibilidade deste tempo de liberdade/limite para o uso e expressão dos conhecimentos/desconhecimentos das crianças. Pode ser que a professora tenha aberto mão intencionalmente do controle para facilitar a criação? Ou podemos imaginar que a redução do controle foi resultado de sua intuição sobre como fazer que o dissonante e o dissidente amordaçados pelas formas de controle pudessem também se fazer presentes nas fronteiras delimitadas em sua sala de aula? Ainda que não possamos explicar sua ação, o exercício de procurar compreendê-la dá maior complexidade ao nosso olhar sobre a escola. Aqui temos indícios de que os mecanismos de controle dão visibilidade ao produto, mas diminuem a possibilidade da expressão do conhecimento em sua complexidade. Portanto, a avaliação como entre-lugar que se constitui de caos e criação, de pensamento e ação, de conhecimento e desconhecimento precisa encontrar procedimentos que permitam a interação docente com o processo infantil em que os conhecimentos são tecidos sem disparar os mecanismos que examinam, contabilizam, ordenam, classificam e engessam a relação ensino/aprendizagem.
O processo de avaliação, para constituir produtivamente o processo ensino/aprendizagem deve mirar esse algo que começa a se fazer presente, atento ao dissonante e ao dissidente. É preciso olhar para o que está emergindo para melhor compreendê-lo e formular ações capazes de potencializá-lo. A avaliação necessária a essa escola que não quer reprovar seus alunos e alunas na tentativa de construir um processo pedagógico mais includente, traz a incerteza, a inconstância, o caos e retira muitos pontos de ancoragem que as professoras possuem. 
A singularidade de cada processo de ensino, aprendizagem ou desenvolvimento se constitui na pluralidade dos processos humanos. Portanto, a avaliação na dinâmica escolar numa perspectiva de articulação de práticas pedagógicas comprometidas com  a inclusão precisa desestruturar os procedimentos classificatórios, que sob a justificativa da singularidade ou da pluralidade desqualificam a diferença, para tecer práticas capazes de incorporar a singularidade e a pluralidade como indícios do processo individual e coletivamente vivido pelos alunos e alunas, professores e professoras. As diferentes relações estabelecidas entre os diversos sujeitos que desenham o cotidiano escolar mostram que a dinâmica pedagógica se configura no diálogo singular/plural que constitui as práticas e os sujeitos. 
		Destaco dois aspectos que me parecem significativos para a reflexão sobre a redefinição da avaliação e para a percepção, na escola, de pistas de sua incipiente configuração. O primeiro se refere à capacidade da avaliação se articular ao movimento freqüentemente caótico em que os sujeitos interagem com o conhecimento e produzem seus trajetos neste processo social. Embora a prática dominante ressalte a homogeneidade, as ações cotidianas são tramadas, como sabemos, também pela heterogeneidade: mudar o “padrão de exigência” de uma prova em função das características de uma turma, dar um “trabalho extra” para alguns/as alunos/as ou para algumas turmas; dar “dicas” sobre as questões que poderão cair na prova; utilizar instrumentos de avaliação considerados mais flexíveis, fazer vista grossa para situações indesejáveis são exemplos da incorporação da diferença e, muitas vezes, do caos. 
		Estes procedimentos comuns, muitas vezes são desqualificados por “falsificarem” o resultado. Penso que estes mecanismos são incorporados à prática pedagógica por ampliarem a possibilidade de compreensão do processo ensino/aprendizagem e de intervenção na relação pedagógica em sua singularidade/pluralidade.  Estes mecanismos permitem que a professora lide com mais tranqüilidade com a turma em que cada um tem seu ritmo, ou com a que não atende ao que o currículo pede, ou com aquela em que os alunos e alunas são muito complicados. Permitem que a professora ajuste os mecanismos de ensino às dinâmicas de aprendizagem ou teça novas possibilidades de interação ensino/aprendizagem. Reduzindo as dimensões de controle e classificação do processo avaliativo, que buscam fronteiras rígidas, a possibilidade de negociação que se instaura evidencia a avaliação como entre-lugar, espaço discursivo em que o diálogo gera processos híbridos em que interagem avaliação e conhecimento.
		O segundo aspecto relevante é a contribuição da avaliação que atua na flexibilidade das fronteiras para a expressão dos múltiplos valores sociais que se entrecruzam nas práticas escolares. É preciso considerar que a avaliação é um processo contextualizado e ético, que trata de eventos culturalmente delineados, portanto. Na perspectiva dialógica, tanto os valores hegemônicos como os minoritários devem ser objeto de indagação e reflexão. Reconhecer as dimensões cultural e ética da avaliação ressalta sua natureza dialógica e faz dela uma prática que precisa considerar a heterogeneidade expressa nos muitos modos de fazer, pensar e argumentar, tecidos nas tantas culturas que se entrelaçam no cotidiano escolar. Este aspecto é especialmente relevante quando queremos fazer da escola pública um espaço vinculado à educação popular.
		A contextualização, portanto, é indispensável ao debate constitutivo da avaliação, pois um argumento só é relevante se ele puder ser compreendido pelos outros(Parekh, 2000). Os valores minoritários precisam recuperar sua identidade cultural e torná-la comunicável aos demais para que a argumentação possa ser incorporada ao diálogo estabelecido no processo de avaliação. A explicitação da heterogeneidade não pode reduzir a possibilidade de diálogo e a possibilidade de estar com o outro. É bom recordar que a única maneira de ver-nos a nós mesmos (...) é [ver-nos] através dos olhos dos demais. ( Von Foerster, 1996:73 em destaque no original)
		Chegamos, por outro caminho, à necessidade de compreender o compreender do outro e à percepção de que devemos compreender o que vemos ou, do contrário, não o vemos (idem:71). Sendo assim, a avaliação que a professora realiza está enredada por sua capacidade de compreensão dos atos das crianças, dos fatos vividos e de sua ação.

Ordenar, hierarquizar, controlar: colocando a diferença em seu devido lugar.

Você precisa ir na minha turma, está um espetáculo!
Eles não sentam, ficam correndo e brigando. Aí não aprendem porque eles não têm disciplina. Estou treinando a questão da disciplina.

- Eu fui para a 2ª série forte!
- Foi não! Ele voltou para a 1ª série. A professora mentiu pra ele pra ele não reclamar.

Não faz os trabalhos e no final do ano não sabe por que repetiu de ano!
Pode levantar e ficar em pé de castigo. Tá vendo, gente, quem copia do colega não aprende. Isso é muito feio.

As turmas heterogêneas que foram constituídas na medida em que as professoras fizeram a opção de não reprovar seus alunos e alunas em 2000, mantendo a turma com a mesma composição no ano seguinte, geraram muitos problemas. No cotidiano escolar encontramos o remanejamento extra-oficial de algumas crianças e a evasão de muitas outras. A tentativa de homogeneização de algumas turmas, no entanto, não faz parte da história documentada da escola, ela foi acontecendo no dia a dia, entre professoras que “trocam” uns alunos/as por outros/as, fazendo com que algumas crianças circulassem por diversas salas, tentando encontrar aquela em que se adaptassem melhor. Este movimento não significou nem a eliminação das turmas heterogêneas nem o apagamento das contradições nos processos escolares. 
Faço um esforço no sentido de compreender esse aparente retrocesso. Mas quero ressaltar que a análise não pretende ignorar outras possibilidades que também tecem o cotidiano escolar nem desconsiderar o que foi apresentado no item anterior. Pretendo complexificar minha análise.
No contexto social, observamos com freqüência que o discurso de reconhecimento da diferença se dissolve em práticas e conteúdos que privilegiam a homogeneidade, promovendo um diálogo monocultural. Diálogo constituído no enquadramento de uma cultura que sendo local se globalizou, fazendo da modernidade o paradigma dominante, e é incapaz de reconhecer que ela própria é particular e contextualizada, portanto insuficiente para exercer a crítica sobre os diversos paradigmas sócio-culturais. Podemos levantar a hipótese de que esta mesma perspectiva atravessa as práticas na escola onde realizamos a pesquisa.
A escola reconhece a presença permanente da diferença em suas práticas cotidianas, porém, a relação estabelecida está enraizada no conhecimento-regulação (Santos, 2000), que busca configurar a ordem, tentando silenciar tudo quanto se mostra anúncio de desordem, de caos, estabelecendo um movimento de eliminação da diferença - potencialmente geradora de turbulência. O silenciamento decorrente da ordenação do diferente se funde à concepção do outro como objeto “tornando impronunciáveis as necessidades e as aspirações dos povos ou grupos sociais cujas formas de saber foram objeto de destruição” (idem:29). Processo que se alimenta da exclusão tanto no âmbito de uma determinada cultura quanto na relação entre diferentes culturas.
No movimento de redução da diferença, co-relacionado ao processo de redução da complexidade humana, o próprio sujeito é recortado. Na escola, a principal referência para a organização do seu espaço/tempo é o fragmento sujeito cognoscente, desenhado pela racionalidade cognitivo-instrumental que gradualmente coloniza as diferentes racionalidades.  Tal ação contribui para reduzir a heterogeneidade encontrada na sala de aula aos matizes de diversidade aceitáveis pelo contexto social. 
A existência de objetivos comuns que devem ser atingidos dentro de períodos pré-determinados impede o fortalecimento da diferença, pois inviabiliza a aceitação da relação entre os conhecimentos apresentados com os conhecimentos prévios das crianças, que desenha possibilidades diferenciadas de resultado, da diversidade de ritmos e do diálogo entre os múltiplos contextos culturais que se entrecruzam no cotidiano escolar. Se a qualidade do processo de aprendizagem e do produto materializado no conhecimento adquirido é assegurada pela possibilidade da criança dar a resposta esperada no momento esperado, então, os ritmos, processos, percursos e produtos diferentes são a expressão da falta da qualidade, relação que consolida o processo de subordinação do diferente ao modelo hegemônico. Relação denunciada por uma das professoras participantes da pesquisa, como vimos anteriormente.
Ao falar sobre sua turma - Aí não aprendem porque eles não têm disciplina.- ou falando com as crianças - Não faz os trabalhos e no final do ano não sabe por que repetiu de ano! - a análise está fundada no conhecimento-regulação. Neste paradigma a diferença é apreendida como o que foge à norma, como desvio, como deficiência, como impossibilidade, como incapacidade, como insuficiência, como falta; condições que são superadas quando a aprendizagem se efetiva. A diferença é vista como expressão da não aprendizagem, o que justifica sua avaliação negativa. Talvez seja mais correto afirmar que a diferença já está inserida na prática da avaliação, porém aquela diferença que pode ser compreendida e suportada pela professora.
Assim, vemos crianças desqualificadas através da avaliação por utilizarem a variante lingüística característica de seu contexto; encontramos o predomínio de conteúdos, exemplos, relações que em muito se distanciam de suas experiências, de suas preocupações, de suas referências; percebemos a desconsideração das histórias que contam, dos fatos que relatam: suas vidas não têm valor na escola, do mesmo modo que as propostas escolares não têm valor para suas vidas.  A dimensão excludente da avaliação se evidencia por se fundamentar na relação transmissão-recepção-armazenamento-reprodução do conhecimento hegemônico, que impede o estabelecimento de relações dialógicas baseadas no confronto dos signos em sua pluralidade. Tudo o que se distancia desse saber legitimado se configura como não saber, lugar da falta e da impossibilidade.
Observando o cotidiano da escola encontramos freqüentemente ações que impedem a expressão das diversas vozes que circulam no contexto escolar e amplificam as vozes valorizadas pelo pensamento hegemônico. Mantêm-se, na interação pedagógica, as marcas de um processo constituído na dinâmica social, através do qual as pessoas vão percebendo o modelo valorizado como o que deve ser alcançado e buscam reproduzir este modelo como meio para seu êxito escolar e sua inserção social, fortalecendo, na realidade, os mecanismos de homogeneização, fracasso e exclusão. 
Essas práticas negam a singularidade dos/as alunos/as e professoras na interação pedagógica; singularidade tecida por cada um ao entrelaçar os fios que recolhe ao viver e o se enredar na complexa teia da vida. Singularidade tramada na e pela pluralidade. Também negam a pluralidade de conhecimentos resultantes das muitas culturas existentes, pluralidade que se traduz em modos diferentes de aprender, de organizar o pensamento e a ação e de expressar o conhecimento. Pluralidade que caracteriza os contextos humanos produzidos no encontro/confronto de sujeitos singulares. Pluralidade forjada pelas singularidades.
A negação da diferença, seja ela exposta pela singularidade ou pela pluralidade, coloca na invisibilidade a relação de poder que atravessa as relações, as instituições e os conhecimentos, reduzindo, assim, a possibilidade de sua redefinição. A prática de avaliação classificatória reforça o discurso técnico ocultando as relações de poder que constituem suas tramas e que pretendem conservar o sentido excludente da escola. Portanto, as crianças das classes populares podem vir à escola, desde que seu ingresso não jogue a escola no caos que permite novas ordenações. Inclusive de uma educação popular no âmbito da escola pública.
Obviamente o padrão usado como referência no processo avaliativo pode ser flexibilizado dentro de um determinado limite, o que permite a incorporação de aspectos de diversas origens culturais que sejam palatáveis ao pensamento hegemônico. Não é menos óbvio que a escola, como todo o contexto social, é palco de contradições, lutas, acordos, conflitos e consensos, movimentos que se plasmam à dinâmica pedagógica e atuam na definição dos limites que circunscrevem o processo ensino/aprendizagem e na criação de táticas (Certeau, 1994) usadas na produção da escola real. 
A heterogeneidade das turmas, constituída no diálogo singular/plural, foi sendo apreendida como característica negativa que dificulta o trabalho. Ações cotidianas, algumas vezes invisíveis, outras traduzíveis em Estou treinando a questão da disciplina, foram buscando restabelecer a ordem, entendida como homogeneidade, silêncio, reprodução. Práticas cotidianas expostas em narrativas desrespeitosas: minha turma está um espetáculo! Eles não sentam, ficam correndo e brigando ou A professora mentiu pra ele pra ele não reclamar. Práticas que silenciam através das pequenas humilhações, dos castigos - Pode levantar e ficar em pé -, dos remanejamentos das crianças - Ele voltou para a 1ª série -, mas também da suspensão e expulsão de alunos e alunas.
Diante do caos e impregnadas pela noção de que ordem é progresso, algumas professoras foram tentando homogeneizar suas turmas, ou trabalhando com uma concepção de heterogeneidade marcada pela regulação. A turma considerada a pior de todas sofreu uma enorme redução ao longo do ano: crianças foram remanejadas, outras abandonaram a escola depois de sucessivas suspensões e outras foram expulsas. 

Singular ou plural, mas diferente.

A tentativa de escola de trabalhar com a heterogeneidade, estruturando um trabalho em que a pluralidade de percursos de aprendizagem pudesse articular a interação pedagógica sem prejuízo à singularidade dos sujeitos participantes da relação ensino/aprendizagem, não se concretizou. A diferença se tornou, aos olhos de muitas professoras, uma desordem inaceitável, fazendo com que buscassem um caminho de volta à ordem já conhecida. No entanto, refazer um caminho não significa ausência de alterações no percurso. A escola viveu uma experiência que está marcada nos seus modos de pensar e de fazer, gerando novas possibilidades de articulação da avaliação que possam ir incorporando a diferença como característica positiva dos sujeitos e dos processos.
Mesmo imprimindo um movimento de homogeneização das turmas, a heterogeneidade se mantinha, desafiando as professoras a encontrarem novos mecanismos de avaliação e de atuação. Os relatos mostram suas tentativas e algumas conquistas. Na tensão desordem/ordem, as professoras agiam, reconstruindo, em diversos momentos, sua ação. Ainda que a perspectiva da regulação tenha mostrado sua força na condução dos atos, não podemos apagar os momentos em que as atividades coletivas foram referência importante para a avaliação, o exercício de buscar nas diversas ações das crianças informações significativas, o uso de materiais diversos como cartazes, diários escritos pelas crianças, relatos de passeios, debates em sala, como objetos que compõem o processo de avaliação. A análise do processo nos indica que a tensão entre regulação e emancipação atravessa e constitui os processos de avaliação instaurados.
O movimento da escola expõe a difícil dinâmica singularidade/pluralidade não só no âmbito da relação professora/alunos/as na dinâmica pedagógica, mas em sua amplitude, que envolve a singularidade/pluralidade que constitui a escola. Deste modo, as transformações dialogam com esta relação e vão seguindo os caminhos possíveis, caminhos que revelam avanços e retrocessos, possibilidades e dificuldades, obstáculos e desafios. A escola se transforma, talvez nem no ritmo nem na direção desejada pela pesquisadora e por cada uma das professoras isoladamente. A escola se transforma segundo os fios que puxa e tece dentro da intensa dinâmica singular/plural, marcada indiscutivelmente pela diferença. A escola se transforma quando a realidade das crianças e as concepções docentes tingem com cores fortes os fios que entretecem escola pública e educação popular.
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