مدارس شهروندي در پورتو آلگره )برزيل(
خﻼصهي فصل پنجمِ كتابي از مايكل اپل با عنوانِ »آيا آموزش ميتواند جامعه را تغيير دهد؟«

مقدمه
وقتي صحبت از دموكراسي مشاركتي 1ميشود ،خيليها ميپرسند» :دموكراسي مشاركتي؟ هنوز؟« بسياري از منتقدان معتقد هستند كه اين
شيوه ،در هيچ كجاي دنيا ]امكانپذير[ و كارساز نخواهد بود .اما آيا واقعا چنين است؟
در پورتو آلگره برزيل )با جمعيتي حدود  1.٥ميليون نفر( از سال 1٩٩٠م .شيوههاي دموكراسي مشاركتي در ادارهي شهر آغاز شده است.
در آن زمان ،اين شهر تقريباً شهري ويران بوده است .در حاليكه كمبود گچ در مدارس و كمبود دارو در درمانگاهها به وفور وجود داشته،
ديوانساﻻرانِ محلي سرگرم افزايش سنگين حقوق خود بودهاند.
شهر به شيوهي جديدي از اداره نياز داشته است .اين شيوه با روي كار آمدن »دولت مردمي« در برزيل آغاز به كار نموده:
»ايدهي اصلي دولت مردمي اين بود كه به شهروندان اجازه دهند تا خودشان )و نه سياستمداران( در مورد بخش قابل توجهي از بودجهي
شهر تصميمگيري كنند«.
از آن زمان تا به امروز ،افراد هر محله هر هفته دور هم جمع ميشود تا بودجه سال قبل را تجزيه و تحليل كند و در مورد تغييراتي كه
ميخواهند در سال بعد ايجاد شود ،بحث و گفتگو كنند .هركسي ميتواند صحبت كند )پير و جوان ،زن و مرد( .آنها با هم نمايندگاني
را انتخاب ميكنند كه  -با نمايندگاني از مناطق ديگر  -پيشنهادات خود را به يك مجمع سراسري ارائه دهند و تصميم نهايي را در مورد
نحوهي اختصاص بودجه اتخاذ نمايند.
اين شيوهي ادارهي شهر ،تأثيرات بسيار مثبتي داشته است .طي هفت سال ،درصد افراد محلي كه به سيستم فاضﻼب دسترسي يافتهاند،
از  ٤٦درصد به  ٩٥درصد رسيده است )دوبرابر شده( .ميزان ساخت جاده ٥ ،برابر شده است .همچنين فرار از پرداخت ماليات كاهش
يافته ،چرا كه مردم ميفهمند كه پولشان براي چه چيزي خرج ميشود.
از همه بهتر ،اين روند صداي افرادي را بلند كرده است كه به طور سنتي توسط روند سياسي ناديده گرفته ميشدند .طبق گفتهي آكادميك
ربكا آبرز ،كه سالها به مطالعه شهر پرداخته است ،در سال  ،1٩٩٥يك سوم از شركتكنندگان مجمع ،از  1٢درصدِ فقير جامعه بودهاند.
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اصطﻼح دموكراسي مشاركتي )در معنايي كه در ايناين متن نظر است( ،مدل خاصي از دموكراسي است كه به دنبال چهارچوبي نظري و نيز ترتيبات نهادي براي مشاركت

بيشتر و فعالتر شهروندان در تصميمگيريهاي جمعي است.

1

امروزه ،هر ساله  1٥٠٠٠نفر از مردم محلي در اين اجتماعات ) (orçamento participativoشركت ميكنند و از هر  1٠شهروند ،يك
نفر ،حداقل در يك دوره از اين اجتماعات شركت كرده است(1) «.

بودجهبندي مشاركتي در قلب پروژهي تغيير و تحول شهر پورتو آلگره و دخيل كردن جمعيت فقير )كه در طول تارخ محروم ماندهاند(
در فرايند تصميمگيري قرار دارد .بودجهبندي مشاركتي نه تنها شرايط مادي فقر را تغيير داده ،بلكه فرايند آموزشي در جامعه ترتيب داده
است كه موجب تأسيس سازمانها و انجمنهاي تازهاي در محﻼت شده است .در اصل ،بودجهبندي مشاركتي را ميتوان نوعي »مدرسه
دموكراسي« در نظر گرفت .آموزههاي حاصل از بودجهبندي مشاركتي به ديگر حوزههاي زندگي اجتماعي نيز انتقال مييابد .جنبه آموزشي
مهمتري هم در بودجهبندي مشاركتي وجود دارد و آن اين است كه خودِ كارگزاران دولتي نيز عمﻼ در اين »بازآموزي« شركت ميكنند.
مشاركت مردمي به دولت »ميآموزد« كه چگونه خدماتي به مردم ارائه دهند(٢).
همزمان با پروژهي بودجهبندي مشاركتي ،پروژهي آموزشي خاصتري نيز در شهر به وجود آمده است؛ پروژهاي به نام مدارس شهروندي.
مدرسهي شهروندي نيز در مسير »مدرسهي دموكراسي« پيش رفته و هدفش اين است كه آموزش شهروندي را ] دركنار ساير دروس[ از
طريق خلق ساز و كارهاي نهادي دموكراتيك در فرايند »آموزش رسمي« به جريان بياندازد(٢) .
پروژهي مدرسهي شهروندي با فرايند بزرگتر تغيير و تحول كل شهر )مثل بودجهبندي مشاركتي( ارتباط پيوستهاي داشته است.
به عنوان مثال همهي مدارس شهري پورتو آلگره در فقيرترين محلههاي اين شهر قرار گرفتهاند؛ در زورآبادها و اجتماعاتي از حلبي
آبادها .اين بدان دليل است كه بسط و گسترش مدارس زماني اتفاقي افتاد كه دموكراسي مشاركتي در اين شهر آغاز شد .مدارس در
مناطقي تأسيس شدند كه در آن ها كمبود آشكار نهادها و برنامهي آموزشي وجود داشت .در حقيقت ،ساخت برخي مدارس نتيجهي
بودجهبندي مشاركتي بوده است(٢) .
مدرسهي شهروندي براي حل مشكﻼت محرومان جامعهي برزيل پروژهي آشكار و روشني براي تغيير و تحول در دست داشت .اين
پروژه(٢) :
»امكاناتي را براي شهروندان فراهم ميكند كه خود را صاحب شأن و منزلت بدانند و عليه »كاﻻييسازي« زندگي به پا
خيزند  ...در مدرسهي شهروندي ،تعليم و تربيتِ دنبالهرو و از خودبيگانهاي كه تاريخ را فرايندي بداند كه از پيش
براي تحقق نيازهاي سرمايهداري سازمان يافتهاست ،كنار گذاشته ميشود«.
٢

ساير اهداف مدرسه شهروندي را ميتوان در نقل قولي از يكي از مسئوﻻن آموزش و پرورش خﻼصه كرد .او ميگويد كه اين پروژه
ميخواهد مدارسي ايجاد كند كه(3) :
»جايي كه دسترسي همه به دانش تضمين شده باشد؛ دانشي كه محدود به انتقال محتوا نيست .مدرسهاي كه قادر است
دانش مردمي را به كمك دانش علمي ،به جريان بياندازد .مدرسهاي كه يك فضاي عمومي براي ساخت و احراز
تجربهي شهروندي است ،تنها به انتقال دانش نميپردازد و به فضايي اجتماعي-فرهنگي تبديل شدهاست .مدرسهاي
كه سياستي معطوف به تحول اجتماعي دارد و دانشآموز محور است .جايي كه چشمانداز بينرشتهاي دارد و برنامههاي
درسي آن ،شقه شقه نيستند .مدرسهاي كه منابع مادي ﻻزم براي اجراي اين سياستها را دارد .جايي كه مشاركت كل
جامعه ميتواند به ساخت يك مدرسه خودمختار و يك دموكراسي واقعي منجر شود :جايي كه مشاركت همه اقشار
جامعه در آن تضمين شده است«.
مايكل اپل ،نظريه پرداز آموزش و پرورش ،در فصل پنجم كتابِ »آيا آموزش ميتواند جامعه را تغيير دهد؟« به تجربهي مدارس شهروندي
در پورتو آلگره پرداخته است .فصل پنجم اين كتاب» ،زندهنگهداشتن تغيير و تحوﻻت :آموزههايي از جنوب« نام دارد .اپل در اين فصل
به بررسي سازوكارها و اركان مداس شهروندي و همچنين چالشها و مشكﻼت آن پرداخته است .ما سعي كردهايم كه خﻼصهاي عملياتي
از اين فصل از كتاب تهيه كنيم .هدف ما معرفي مدارس شهروندي و شيوهي عملكرد آنها بودهاست .اميدواريم كه مطالعهي اين تجربه
براي همگي ما مفيد و برانگيزاننده باشد.

نظام ساختاري و اجرايي »مدارس شهروندي«
آموزش همگاني در برزيل به روشي پيچيده اداره ميشود] .آموزش و پرورش[ همزمان بر عهدهي حكومتهاي فدرال ،ايالتي و شهري
قرار دارد .حكومت فدرال عمدتا مسئول آموزش عالي )دانشگاهها( است .به تازگي يك قانون آموزش ملي تصويب شد كه مسئوليت
تحصيﻼت ابتدايي را به عهدهي شهرداريها و تحصيﻼت متوسطه را بر عهدهي ايالتها قرار ميدهد.
دولت شهري پورتو آلگره كه اجراي پروژهي مدارس شهروندي را برعهده دارد ،مسئول آموزش پيش دبستاني و ابتدايي است .به همين
دليل ،پروژهي مدرسهي شهروندي ،تنها شامل اين سطح از آموزش شدهاست.
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دبيرخانهي شهري آموزش عهدهدار پروژهي مدارس شهروندي است .اما اگرچه اين دبيرخانه نقش مهمي در هماهنگي فعاليتهاي اين
مدارس بازي ميكند ،اصو ِل اجرايي دبيرخانه شهري آموزش ،به صورت دستهجمعي با مشاركت فعال معلمان ،مديران و كاركنان مدارس،
دانشآموزان و والدين آنها در گردهماييهاي نهادينهشدهي تصميمگيري دموكراتيك ،شكل گرفتهاند .اساس طرحهاي پيشنهادي دبيرخانه
شهري آموزش را ميتوان در گفتههاي يكي از مدير كلهاي اخير آموزش و پرورش در پورتو آلگره مشاهده نمود:
مدرسهي شهروندي محصول گروهي از مديران روشنفكر نيست كه »طرح پيشنهادي تازه«اي را تدوين و اجرا كرده
باشند .همچنين ساختاري خودانگيخته و بدون هدف هم نيست  . ...مدرسهي شهروندي از همكاري نظري-عملي
آموزشگران پيشرو دانشگاهي ،از همكاران در مدارس دولتي و از تجربيات مبارزهي دموكراتيك و تحولآفرين
جنبشهاي اجتماعي الهام ميگيرد و از آن تغذيه ميكند .بيشتر سازندگان مدرسهي شهروندي كنشگران جنبشها در
اتحاديهها ،جوامع و در سنگرهاي مبارزه براي دموكراتيكسازي مجدد اين كشور بودهاند.
به منظور تدوين اصولي كه فعاليتهاي مدرسهي شهروندي را هدايت كند ،يك تريبون آزاد دموكراتيك ،مشورتي و مشاركتي – يعني
كنگرهي مؤسس آموزش -تشكيل شد .اين كنگره با استفاده از دروس ارزشمندي كه در فرايند بودجه بندي مشاركتي آموخته شد،
تأسيس گرديد .هدف اين كنگره تدوين اصول سازمانياي بود كه سياستهاي مدارس اين شهر را هدايت كند .هدف اصلي
»دموكراتيكسازي مدارس شهري« بود و اين هدف در سه بعد تعريف شد :دموكراتيكسازي مديريت؛ دموكراتيكسازي دسترسي به
تحصيﻼت؛ و دموكراتيكسازي دسترسي به دانش.
براي دولت مردمي دموكراتيكسازي مديريت نه تنها يك مسئلهي تكنيكي ،بلكه يك مسئلهي سياسي و اخﻼقي هم بود .اين فرايند،
دموكراتيكسازي روابط داخل مدارس ،ميان مدارس و جامعه و ميان مدارس و دولت مركزي )دبير خانهي شهري آموزش( را نيز در بر
ميگرفت .اين كار هم مستلزم ايجاد سازوكارهايي بود كه امكان مشاركت كامل معلم ها ،كاركنان ،والدين و مديران را در تصميمگيريهاي
دموكراتيك دربارهي آموزش در پورتو آلگره فراهم ميآورند و هم مستلزم نظام نظارتياي كه اجراي تصميمهاي دموكراتيك را تضمين
ميكنند.
همچنين در اين فرايند ،شناسايي وضعيت فرهنگي جامعه همچون بخشي از فضاهاي آموزشي و اجرايي مدرسه و نظام مدرسه اهميت
داشت .در اين معنا ،دموكراتيكسازي مديريت شامل نوعي فرايند آموزشي و سياسي آشكار بود ،زيرا ادارات دولتي و مردم بايد با هم
ياد ميگرفتند كه سازوكارهاي تازهاي را خلق كنند.
فرايندهاي تصميمگيري و نظارتي در آموزش در سطوح زير اتفاق افتادند:
پايه ريزي يك سياست كﻼنتر براي آموزش در شهر و ارزيابي پيوستهي آن ،تأمل در اين باره كه چگونه بايد پولي را كه دولت مركزي
به اين مدرسه اختصاص ميدهد ،سرمايهگذاري كرد و تصميمهايي در بارهي خلق سازوكارهاي آموزش فراگير براي مبارزه عليه جامعهاي
كه دانشآموزان فقير را به حاشيه ميراند و دانش و آگاهي را از آنها دريغ ميكند.
وظيفهاي كه دبيرخانهي شهري آموزش بر عهده داشت ،پيچيده بود .اما پرسش اصلي ساده بود» :ما چگونه يك پروژهي تحولآفرين و
دموكراتيك را درون يك دستگاه دولتي اجرا كنيم كه در جهت خﻼف دموكراسي و تغيير و تحول پيش ميرود؟«

٤

دبيرخانهي شهري آموزش و دولت مردمي به منظور اجراي اين اصول دموكراتيكسازي در نظام آموزشي پورتو آلگره و دستيابي به اين
هدف چندين سازوكار را طراحي كردند .در بخش بعدي به برخي از اين سازوكارها اشاره ميشود.

برنامهي اجرايي مدارس شهروندي
الف( دورههاي تكوين

١

نخستين تغيير شامل يكي از مبرمترين مشكﻼتي ميشد كه تحصيﻼت در سراسر برزيل با آن مواجه بود -يعني محروميت دانشآموزان.
دبيرخانهي شهري آموزش به منظور دسترسي دموكراتيك هم به مدارس و هم به دانش پايه ،ساختار تازهاي را براي مدارس شهري ابداع
كرد :به جاي حفظ ساختار سنتي نمرهدهي در طول يك سال ،تصميم گرفتهشد كه شيوهي تازهاي به نام »دورههاي تكوين« در نظر گرفته
شود.
در اين پيكربندي تازه ،مهلت سنتيِ پايان سال تحصيلي ،كه دانشآموزان بايد تا آن زمان »اثبات ميكردند« چيزي ياد گرفتهاند ،به نفع
يك ساختار زمانبندي تازه كنار گذاشتهشد.
اين ساختار زمانبندي تازه )دورههاي تكوين( به چه صورت است؟ مدارس سه دوره دارند كه هركدام سه سال است؛ در اين نظامِ تازه،
يك سال به آموزش مقدماتي اضافه ميشود )يعني يك سال آموزش پيش دبستاني در مدارس( .اين كار مسئوليت آموزش دانشآموزان
شش تا چهارده سال را بر عهدهي مدارس شهري ميگذارد.
اين سه دوره براساس دورههاي زندگي شكل ميگيرند و هركدام با يك مرحله از رشد مطابقت دارند :كودكي ،پيش بلوغ و بزرگسالي.
نظر بر اين است كه هر سال دانشآموزان هم سن و سال را در يكي از اين سه دوره در يك گروه قرار دهند.
چرا اين شكل از دورهبندي انجام شد؟ وقتي دولت مردمي ادارهي امور را به دست گرفت ،دبيرخانهي شهري آموزش با دانشآموزان
زيادي مواجه شد كه افت تحصيلي چندگانه داشتند )با سنهاي متفاوت( و در كﻼسهاي درسيِ دانشآموزان كم سن و سالتر پذيرفته
ميشدند .هدف از ثبت نام دانشآموزان هم سن و سال در يك دوره ،اين بود كه هم كودكان با افت تحصيلي چندگانه را دوباره به
يادگيري تشويق كنند و هم عليه اين ايدهي متعارف مبارزه كنند كه »گذراندن هر دوره پيشنيازهايي دارد كه بايد ابتدا آن پيشنيازها
آموخته شود و بدون آن شركت در دورههاي بعدي ناممكن است« .بر اساس گفتههاي يكي از مديران مدارس:
مدرسهي بازطراحي شده ،مدرسهاي با فضا و زماني است كه با رشد دانشآموزان هماهنگ است .كودكان و نوجوانان
مدام در حال رشد هستند و نبايد تحت سلطهي تقويم يا سال مدرسه قرار بگيرند  . ...مدرسهاي كه از دورههاي تكوين
استفاده ميكند ،يادگيري را فرايندي در نظر ميگيرد كه در آن دورهها يا مراحل مقدماتي وجود ندارد؛ در عوض ،فرآيند
دائمياي از رشد وجود دارد .به جاي تنبيه دانشآموز به اين دليل كه ياد نميگيرد ،هدف مدرسهي شهروندي تقويت هر
آن چيزي است كه دانشآموزش پيشتر ياد گرفته است...
در مدارسي كه از اين دورهها استفاده ميكنند ،دانشآموزان از يك سال تا سال بعد در يك دوره پيشرفت ميكنند .به بيان طراحان اين
برنامه» ،دورههاي تكوين به نظم ،عادت ،زمانبندي و تجربيات خاص هر دانشآموز احترام ميگذارد و از اين طريق تشكيﻼت جمعي
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و بينرشتهاي را در مدارس تقويت ميكند «.ايجاد اين دورهها تﻼش آگاهانهاي براي حذف سازوكارهايي در مدارس بود كه به محروميت،
افت تحصيلي ،ترك تحصيل و سرزنش فرد قرباني تداوم ميبخشند.
با وجود اين ،دبيرخانهي شهري آموزش متوجه شد كه حذف سازوكارهاي طرد كافي نيست و به تنهايي نميتواند به هدف
دموكراتيكسازي دانش دست يابد .به همين دليل ،مدرسهي شهروندي از چندين سازوكار استفاده كرد تا فراگيرسازي دانشآموزان
قطعيت پيدا كند.
]به عنوان مثال[ براي دانشآموزاني كه بين سنشان و آنچه ياد ميگرفتند ،اختﻼف وجود داشت ،گروههاي پيشرفت در نظر گرفته شد تا
بتوانند كمبودهاي آموزشيشان را جبران كنند .عﻼوه بر اين ،گروههاي پيشرفت فضايي را فراهم آوردند تا به دانشآموزاني كه از ديگر
نظامهاي آموزشي )مثﻼ از شهرها يا مدارس ايالتي( آمده و ناكاميهاي چندگانهاي تجربه كرده بودند ،توجه بيشتري بشود؛ به گونهاي كه
در نهايت متناسب با سن خود در اين دورهها ادغام شوند.
در اينجا نتيجهي نهايي اين بود كه مدرسه بايد ساختار خود را متناسب با دانشآموزان تغيير دهد .در حاليكه از لحاظ تاريخي برخﻼف
اين بوده است؛ يعني دانشآموزان به اجبار خود را با مدرسه وفق ميدادهاند.
در كنار گروههاي پيشرفت ،آزمايشگاههاي يادگيري ايجاد شدند .اين آزمايشگاه مكاني بود كه در آن به دانشآموزان با نيازهاي خاص
به صورت فردي توجه ميشد .عﻼوه بر اين ،فضايي بود كه در آن معلمان به منظور بهبود كيفيت كﻼسهاي عادي پژوهش ميكردند .به
اين ترتيب ،معلمان فقط بخشي از يك ماشين نبودند كه در كﻼس نمرات باﻻ توليد ميكرد ،بلكه به عنوان يك محقق در نظر گرفته
ميشدند.
ب( تغيير و تحول دانش »رسمي«
تغيير و تحول برنامهي درسي نيز بخش مهمي از پروژهي پورتو آلگره براي ايجاد دموكراسي محسوب ميشود .برنامهريزي آموزشي به
اين نحو نبود كه »هستهي دست نخوردهاي از خِرد انساني« در برنامهي درسي مدارس باقي بماند و برنامهي درسي جديد ،در حاشيهي
آن ايجاد شود .بلكه هدف يك تغيير و تحول ]اساسي[ در دانش بود .به نحوي كه فهم معرفشناسي تازهاي در دانشآموزان ايجاد شود.
براي ايجاد دانش ،از فرهنگ خودِ جوامع) ،نه فقط به عنوان محتوا بلكه به عنوان دورنما( استفاده شده است .همچنين هدف كليِ فرايند
آموزش ،معكوس كردن اولويتهاي قبل و به جاي آن خدمت به گروههاي از لحاظ تاريخي ستمديده و طرد شده بوده است.
نقطهي آغاز اين فرايند نوينِ ساخت دانش ،ايدهي گرههاي موضوعي ١بود .از طريق پژوهش ضمن خدمت )پژوهشي كه معلمان در
جوامع محل خدمت خود انجام ميدهند كه شامل دانشآموزان ،والدين و كل اجتماع است( ،مضمونهاي اصلي ،يعني آنهايي كه از
عﻼيق يا دغدغههاي جامعه بر ميخيزند ،فهرست ميشوند .آنگاه ،مهمترين عﻼيق و نگرانيها در گرهي موضوعي ساختار مييابند كه
قرار است راهنماي عمل كﻼس درس باشد .اين كار بايد به روش بين رشتهاي و در يك دورهي زماني خاص انجام شود .به اين ترتيب،
ساختار رشتهايِ انعطافناپذير و سنتي شكسته ميشود و حوزههاي بين رشتهاي عام شكل ميگيرد.
بگذاريد مثالي عيني از چگونگي عملكرد اين فرايند ارائه بدهيم .يكي از اين مدارس گره موضوعي خود را در حوزهي »اجتماعي تاريخي«
انتخاب كرد .در مركز اين گره ،مسئلهي »استاندارد زندگي جامعه« قرار داشت.
Thematic complexes
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سه زير مضمون ]در ذيل گره اصلي[ عنوان شدند :مهاجرت دسته جمعي روستاييان ،سازمان اجتماعي و مالكيت.
در زير مضمون مهاجرت دسته جمعي روستاييان ،مشكﻼت بازتاب دهندهي مسائل اجتماعي بودند :كساني كه اكنون در حلبي آبادها
زندگي ميكردند و در اصل از روستاهاي برزيل آمده بودند) .اين داستانِ هميشگي و عادي حلبي آبادهاست كه در آنها افرادي كه در
مناطق روستايي چيزي ندارند به شهرها ميآيند ،تا با محروميت بيشتري رو به رو شوند (.در اين زير مضمون ،مسائل مورد بحث عبارت
بودند :از جنبشهاي مهاجرت ،تراكم جمعيت در شهرها ،نيروي كار »غير ماهر« ،و به حاشيه راندهشدن.
در زير مضمون سازمان اجتماعي ،مسائل برحسب روابط زماني ،سياسي ،مكاني و اجتماعي -اقتصادي مرتب ميشدند .اين مسائل نيز
پرسشهاي مهمي را در سازمان جامعه مطرح كردند :عمل گرايي افراطي و غير انتقادي برخي افراد در گروهها و انجمنهاي محلي،
ارتباط ميان انجمنهاي محلي و بودجهبندي مشاركتي و مسائل فرهنگي همچون تعصب مذهبي ،آفريقايي تبارها ،گروههاي رقص و
مدارس رقص سامبا.
در سومين زير مضمون ،مسائل به واقعيتهاي مربوط به شرايط زندگي خانوادهها در حلبيآبادها مربوط ميشد :زندگي در زمينهاي
غيرقانوني بدون هيچ نام و نشاني ،دستوپنجه نرم كردن با فقدان زيرساختها ،و نياز مداوم به مبارزه براي حقوق شهروندي.
اين مثال تغيير و تحوﻻت واقعياي را نشان ميدهد كه در برنامه ي درسي مدارس در پورتو آلگره در حال شكل گرفتن بود .دانشآموزان
تاريخ يا مطالعات اجتماعي و فرهنگي را در كتابهايي نميآموختند كه هرگز به مشكﻼت واقعي و عﻼيقشان اشاره نميكرد .آنها از
طريق گرههاي موضوعي ،تاريخ را با شروع از تجربيات تاريخي خانوادههاي خود ياد ميگرفتند .و مضمونهاي اجتماعي و فرهنگي مهم
را با تمركز بر تجربيات فرهنگي خود و با تقويت آنها مطالعه ميكردند .با وجود اين ،گفتني است كه اين دانشآموزان سرانجام با وجود
همهي اين مسائل ،تاريخ برزيل و جهان ،فرهنگ »واﻻ« ،1و امثال آنها را خواهند آموخت ؛ ولي آنها نبايد فرهنگ خود را به خاطر
يادگيري فرهنگ واﻻ فراموش ميكردند .در عوض ،دانشآموزان بافهم موقعيت و فرهنگ ارزشنهادن به آن ،ميتوانند همزمان هم
بياموزند و هم فرصت هايي را در تغيير و تحول در موقعيت محروميت خود به دست آورند.
مدرسهي شهروندي مسيري دو گانه را در پيش گرفته بود .اين پروژه ضرورت ايجاد كانالهاي توانمندسازي را تأييد ميكرد كه مردم از
طريق آن ميتوانستند آزادانه صحبت كنند .اما همچنين مي دانست كه بايد هم زمان از معناي پشت اين صداها نيز پرده بردارد ،پيش
فرضهاي پنهان آنها را به پرسش بگيرد و دانشي تازه خلق كند .ﻻزم بود كه فقط بر بينشهاي جامعه تكيه نشود و در آنجا توقف
ننمايند ،بلكه دانشي را سازمان دهند كه با تبعيض ،نژادپرستي و محروميت ]هاي نهفته در بطن اعتقادات جامعه نيز[ مبارزه كند .اين
الگوي تازه از منشأ دانش ،نه تنها عناصر اطﻼعات قومي را در هم ادغام ميكند ،بلكه حتا با انتقال مركز بحث به تجربيات زيستهي
محرومان ،هدفش ايجاد شكل تازهاي از »دانش رسمي« است .اين فرايند بر صورتهاي محدود آموزش چندفرهنگي كه معموﻻ ]بيشتر
يك ساختار تشريفاتي است[ غلبه ميكند.
ج( شوراهاي مدرسه
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شوراهاي مدرسه ،يا اصليترين بخش دموكراتيكسازي فرايند تصميم گيري در آموزش در پورتوآلگره ،محصول تﻼشهاي سياسي
هماهنگ ميان دولت مردمي و تعدادي از جنبشهاي اجتماعي درگير در آموزش در اين شهر بودند .اين شوراها متشكلاند از :معلمان،
كاركنان مدرسه ،والدين ،دانشآموزان )يعني نمايندگان آنها( و يكي از اعضاي دولت.
در هر شوراي مدرسه ،نيمي از كرسيها را معلمان و كاركنان و نيم ديگر را والدين و دانشآموزان اشغال ميكردند .يك كرسي نيز به
سرپرست مدرسه اختصاص داشت ،معموﻻ مدير )كه از طرف تمامي اعضاي مدرسه انتخاب شده بود( ،موضوعي كه كمي بعد به آن بر
خواهيم گشت.
وظيفهي شوراهاي مدرسه اين بود كه دربارهي كل پروژهها و اهداف مدرسه ،اصول اوليهي مديريت و تخصيص منابع اقتصادي با يكديگر
همفكري كنند .مسئوليت آنها همچنين تا نظارت بر اجراي اين تصميمها نيز ادامه داشت .مدير و تيم او ،مسئول اجراي سياستهاي
تعريف شدهي شوراي مدرسه بودند.
از لحاظ منابع ،مهم است كه يادآور شويم پيش از به قدرت رسيدن دولت مردمي ،بودجهبندي متمركز در سرتاسر برزيل يك امر عادي
بود .تمامي هزينهها )حتا كمترين هزينه هاي روزانه( پيش از اين كه تصويب شوند ،بايد به ادارهي مركزي فرستاده ميشدند .فقط در اين
صورت بود كه پول به مدارس اختصاص مييافت ،يا يك ارگان مركزي محصوﻻت يا خدمات ﻻزم را خريداري و تأمين ميكرد.
شوراهاي مدرسه با چنين ساختاري خود را دستبسته ميديدند و هيچ گونه استقﻼلي نداشتند .دبيرخانهي شهري آموزش اين ساختار
را تغيير داد و سياست تازهاي اتخاذ كرد كه بنا بر آن منابع اختصاص يافته به هر مدرسه را هر سه ماه يك بار در اختيارشان ميگذاشت.
اين اقدام استقﻼل مالي مدارس را نهادينه كرد و اين امكان را براي آنها فراهم آورد تا مخارج خود را بر حسب اهداف و اولويتهايي
كه شوراي مدرسه تعيين كرده بود ،مديريت كنند .همزمان چنين استقﻼلي باعث ميشد كه همه دانشآموزان ،معلمان و كاركنان در اين
شورا از لحاظ اجتماعي خود را مسئول مديريت اموال عمومي احساس كنند .همچنين به آنها آموزش ميداد تا اولويتهاي مخارج خود
را با اتفاق نظر تعيين كنند.
شوراي مدرسه عﻼوه بر وظايف مالي ،مسئوليتهاي ديگري نيز بر عهده داشت:
 .3ايجاد و تضمين سازوكارهايي براي مشاركت مؤثر و دموكراتيك اجتماع مدرسه در تعريف پروژههاي سياسي-
اجرايي -تعليم و تربيتي مدرسه؛
...
 .7پيشنهاد و هماهنگسازي اين بحث در اجتماع مدرسه و با توجه به قانونگذاري فعلي رأي دادن به تغيير و تحولهاي
برنامهي درسي مدرسه ] [...؛
 .8پيشنهاد و هماهنگسازي اين بحث در اجتماع مدرسه و با توجه به قانونگذاري فعلي رأي دادن به تغيير و تحولهاي
روششناختي ،آموزشي و اجرايي در مدارس؛
وانگهي به شوراي مدرسه اختياراتي داده شد تا از طريق مدير و تيم او بر اجراي تصميمات خود نظارت كند .از اين رو شوراي مدرسه
يك ساختار كليدي صاحب اختيار و بانفوذ در مدارس بود .مدرسه ميبايست استقﻼل نسبتا زيادي داشته باشد .ادغام والدين ،دانشآموزان،
كاركنان و معلمان نوآوري عمدهي اين الگو بود .اين موضوع مثال بارزي از حركت به سمت توانمندسازي و استقﻼل شهروندان جوامع
فقير به حساب ميآمد.
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گفتني است كه ﻻزمهي مشاركت در شوراي مدرسه سطح معيني از دانش است .به همين دليل دبيرخانه شهري آموزش ،به منظور افزايش
مشاركت والدين جلسات شهري شوراي مدرسه را راهاندازي كرد .اين فضايي بود كه در آن والدين ،دانشآموزان ،معلمان و كاركنان هم
ابزار و هم دانش ﻻزم براي رسيدگي به امور مدارس را به دست آوردند .همچنين عرصهاي را گشود كه در آن شوراها انفرادي با هم
جلسه تشكيل دادند و دانش و ترديدهايشان را با هم به اشتراك گذاشتند و چشمانداز وسيعتري فراهم آوردند .عﻼوه بر اين دبيرخانهي
شهري آموزش يك برنامهي آموزش مداوم براي تمامي شركتكنندگان در داخل مدارس داشت .اين برنامه فضاي ديگري براي آموزش
مشاوران فراهم آورد .درنهايت دبيرخانهي شهري آموزش ،به منظور فعالتر كردن مشاركت ،برقراري روابط ميان شوراها و انجمنها يا
اتحاديههاي محلي را تشويق ميكرد.
ساختار ديگري نيز وجود دارد كه دموكراتيكسازي را تضمين ميكند .در مدارس پورتوآلگره ،مدير را كل اجتماع مدرسه با رأيگيري
مستقيم انتخاب ميكند .از اين رو مسئول اجراي تصميمات شوراي مدرسه همين فرد انتخابشده براساس برنامهاي است كه ارائه
ميدهد .به همين دليل مدير فردي نيست كه نمايندهي خواستههاي حكومت مركزي در شوراي مدرسه باشد ،بلكه كسي است كه در آن
اجتماع آموزشي خاص ،طرفداران زيادي دارد .اما مسئوليت اين اجتماع تنها به انتخابات ختم نميشود .اجتماع مدرسه ،به واسطهي
شوراي مدرسه بر فعاليتهاي مدير نيز نظارت ميكند و او را مسئول ميداند.
فرايند انتخاب مستقيم مديران از سوي اجتماع آموزشي ،سطوح چشمگيري از بسيج مردمي را امكانپذير ساخت .در انتخابات مديران،
در سال  ،1٩٩8تقريبا  3٠٠٠٠نفر رأي داده بودند.
همچنانكه ديده ميشود ،در اين فرايند ،مدرسه به مكاني تبديل ميشود كه در آن دانشآموزان اصول مديريت دموكراتيك و تغيير و
تحول اجتماعي را در عمل ميآموزند و در زندگي روزمره تمرين ميكنند.

ارزيابي موفقيتها
تا اينجا ما بر فرايندها و سازوكارهايي تمركز كرديم كه در پورتو آلگره جريان داشتند .اما يك پرسش مهم همچنان باقي است .آيا اين
سازوكارها ،راهكارهاي مناسبي براي رسيدن به اهداف بودهاند؟ در اين جا فقط ميتوانيم برخي نتايج احتمالي را ارائه دهيم ،زيرا
اصﻼحات در پورتو آلگره در حال اجرا و هنوز هم در حال تكوين هستند و همان طور كه كمي بعد خواهيم ديد ،به چالش كشيدنهاي
جدي نوليبرال نيز در ميان بوده است] .در اينجا ما به بيان تيتروار برخي از اين موفقيتها ميپردازيم[:
 مدرسهي شهروندي با تعيين دسته جمعي اهداف و سازوكارهايي كه زمينهي مشاركت فعال جوامع را فراهم ميكنند ،تجربهاي
واقعا تحول برانگيز است .اين مدرسه از تقسيم افراد به آنهايي كه »ميدانند« و »آموزش ميدهند« )كاركنان آموزشي( و آنهايي
كه »نميدانند« و بايد »آموزش ببينند« ،فاصله گرفته است .شيوهي نويني از تفكر نه تنها در آموزش ،بلكه در مورد كل جامعه ،در
حال شكلگيري است.
] برنامههاي چندفرهنگيِ نئوليبرال [،عمدتا محتوايي چندفرهنگي را در يك ساختار كلي مسلط )كه از »تفاوتها« بيزار است(،
ارائه ميدهند .يعني چندفرهنگي را در يك »جريان اصلي« هدايت ميكنند .مدرسهي شهروندي در مقايسه با مفهوم چندفرهنگي
در »جريان اصلي« ،كه چندفرهنگيِ سياستزدايي شده است ،به پيشرفتهاي مهمي دست يافته است .در اين فرايند ،مفهوم تازهاي
از احترام به تنوع فرهنگها شكل ميگيرد :مدرسهي شهروندي با به چالش كشيدن اين باور كه افراد بينوا از محلهها يا
٩

حلبيآبادهاي فقيرنشين ،به دليل »ناآگاه«بودن نميتوانند مشاركت كنند ،اين منطق را وارونه ميكند و افرادي را در مركز قرار
ميدهد كه خود روزانه با مشكﻼت دستوپنجه نرم ميكنند .به ظاهر اين پروژه با آن چه ژيرو آن را »چندفرهنگيِ شورشي«
مينامد ،كامﻼ هماهنگ است؛ چندفرهنگياي كه در آن »تمامي مشاركت كنندگان نقشي سازنده در تصميمگيريهاي مهم در اين
موارد بازي ميكنند :چه تدريس ميشود ،چه كساني استخدام ميشوند و مدرسه چگونه ميتواند به آزمايشگاه يادگيري براي
پرورش شهرونديِ انتقادي و شجاعت مدني تبديل شود«.
 مسائل مربوط به پاسخگويي و شفافيت نيز مهم بودند .اما اينكه پاسخگويي چه معنايي داشت و چگونه اجرا و به كار برده ميشد،
اساسا دموكراتيك شده بود و بيترديد به سازوكارهايي چون آزمونهاي صرفا استاندارد شده محدود نميشدند.
 آنچه كه دولت مردمي از آن اجتناب ميكرد ،در خودِ برزيل و در بسياري از كشورهاي ديگر عملي عادي بود؛ كشورهايي كه در
آنها قدرت به واحدهاي محلي سپرده ميشود ،اما خود اين واحدها بر اساس معيارها و مﻼكهايي مسئول دانسته ميشوند كه
مبتني بر تصميمهاي دموكراتيك نيستند.
اما هنوز هم اين پرسش مطرح است كه آيا اين فرايندهاي مشاركتي و برنامههاي درسي متحول شده آثار واقعي و چشمگيري بر مسائلي
هم چون محروميت در مدارس داشته است يا نه .گرچه دادهها محدودند ،اما به ظاهر از لحاظ كيفيت بهبود چشمگيري نشان ميدهند:
 دولت مردمي از زماني كه در سال  1٩8٩به قدرت رسيد ،تعداد مدارس را بيش از  ٢٢٠درصد افزايش داد.
 تعداد دانشآموزان ثبت نام شده از  ٢٤33٢نفر در سال  ،1٩8٩به بيش از  ٥٠٠٠٠نفر در سال  1٩٩٩رسيد.
 در سال  ،1٩8٩درصد ترك تحصيليها رقمي وحشتناك نزديك به  1٠درصد بوده است )به خاطر داشته باشيد كه ما دربارهي
مدارس ابتدايي و متوسطه صحبت ميكنيم( .نتايج اين مسئله براي كودكان محروم و طردشده حقيقتا هولناك بود .اين ميزان
ترك تحصيل در سال  1٩٩8به اندازهي  ٩7درصد كاهش يافت .اين يكي از مهمترين دستآوردهاي آموزشي اين پروژه است.

مشكﻼت بالقوه
در حالي كه ارزيابي ما از اين پروژه تا به اين جا بسيار مثبت بوده است ،اما نميخواهيم بيش از حد هم خوشبين باشيم .هرچند سازوكارها
و برنامه درسي تازهي مدرسهي شهروندي توانايي زيادي در پايهريزي آموزشي داشتند كه به ادغام افراد از لحاظ تاريخي طردشده كمك
ميكند ،مشكﻼت بالقوه اي نيز وجود دارند كه بايد با دقت آنها را بررسي كرد:
يك مشكل بالقوه امكان باز توليد سلسله مراتب در دورههاست ] .در اين پروژه به كمك دورههاي تكوين ،سلسله مراتب در آموزش
برچيده شد .يعني نياز نبود كه دانشآموزان براي رفتن به سال تحصيلي بعد ،حتما سال تحصيلي قبل را گذرانده باشند .بلكه با دانشي
كه داشتند ،وارد گروه سني همساﻻن خود ميشدند .همچنين محتواي آموزشي بومي به گذر از نظام سلسله مراتبي كمك مينمود .در
كنار اينها ،گروههاي پيشرفت براي رساندن دانشآموزاني كه خيلي زياد از همساﻻن خود عقب مانده بودند ،تشكيل گرديد [.اين دورهها
نوآوري بسيار انديشمندانهاي بودند .آنها اين امكان را براي دانشآموزان فراهم ميآوردند كه ترك تحصيل نكنند ،در مدارس باقي بمانند
]و در برنامهي درسي جديد شركت كنند .برنامهاي كه ميتوانست تأثيري مهم در زندگي آنها داشته باشد[.
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با وجود اين ،ما بايد با كمي تأمل بپرسيم كه آيا بخش هايي از اين ساختار در نهايت ميتوانستند به ايجاد سلسه مراتب تازهاي از
دانشآموزان در اين دوره منجر شوند يا نه .گروههاي پيشرفت ،گرچه موقت تعبير ميشدند ،خطر ايجاد گروه »ردهي دومي« از
دانشآموزان را به همراه داشتند.
مشكل بالقوهي ديگر ،به مسئلهي طبقه اجتماعي مربوط ميشود .حزب كارگر)دولت مردمي( از لحاظ تاريخي فهمي ماركسيستي از
سلطهي طبقاتي داشتهاست .البته درك روابط طبقاتي بسيار مهم است .با وجود اين ،بخشهايي از سنت ماركسيستي متهماند كه طبقه را
نه تنها به عنوان مقولهي اصلي تحليل بلكه غالبا به مثابه تنها مقولهي تحليل در نظر ميگيرند و از اين رو ديگر اشكال ظلم و ستم را تابع
طبقه ميدانند )و ما فكر ميكنيم كه در مواردي اين اتهام درست است( .در نتيجه ،در مطالبي كه از سوي دولت مردمي منتشر شد ،بارها
اشارات واضح و روشني به ظلم وستم طبقاتي آمده است ،اما مثﻼ به ظلم وستم نژادي ،كه در جامعهي برزيل عنصري مهم به حساب
ميآمد ،كمتر اشاره شده است .اين موضوع ويژگيهاي ظلم و ستم نژادياي را كه نميتوان آنها را كامﻼ به طبقه كاهش داد ناديده
ميگيرد] .شايد[ اگر قرار است تحولي اتفاق بيفتد ،ميبايست »سفيدپوست محور بودن« فعاليتهاي مدرسه مورد بحث قرار بگيرد .گرچه
به ظاهر اسناد تحليل شده نشان ميدهند كه اين فرايند به تدريج در حال شكلگيري است ،اما بايد براي ارزيابي اين ساختار پژوهشهاي
بيشتري )ترجيحا قومنگاري( در زمينهي سياستهاي سفيد پوست بودن صورت گيرد.
به عﻼوه ،از لحاظ جنسيت و گرايشهاي جنسي در منطقهاي از برزيل كه بر ويژگيهاي »مرد بودن« تأكيد ميشود ،پيامدهاي آن براي
نقشهاي سنتي ،مرد/زن و گرايش جنسي بايد آشكار باشد.
البته با توجه به اعتبار دبيرخانه شوراي آموزش اين مشكﻼت بالقوه ،پنهان نماندند .شواهدي وجود دارد كه بنا بر آنها مدارس شهروندي
مسائل نژادي را در گرههاي موضوعيشان قرار دادند .به عﻼوه آموزش مداوم معلمان در مدارس شهروندي فضاهايي را ايجاد كرد و
ميكند كه كه در آنها بحثهاي مربوط به نژاد ،جنسيت ،گرايش جنسي و »توانايي« مطرح ميشوند و در نتيجه حوزههاي نظري براي
ايجاد فعاليتهاي تازه شكل ميگيرد كه سكوت دربارهي اين مضامين را به چالش ميكشند .عﻼوه بر اين دولت مردمي چندين هيئت
مشاورهاي داشت كه وظيفهشان مطرح كردن مضامين جنسيت ،نژاد ،گرايش جنسي و مذهب بود .معلوليت نيز بخش عمدهاي از اين
دستور كار بود.
مشكل بالقوهي ديگري نيز براي اين پروژه وجود دارد؛ اين احتمال وجود دارد كه شركتكنندگاني كه از لحاظ تاريخي قدرت و نفوذ
كﻼم بيشتري داشتهاند ،بر شوراهاي مدرسه و ديگر سازوكارهاي مشاركت مردمي مسلط شوند.
اما به نظر ما ،نمونهي پورتوآلگره ويژگيهاي خاصي دارد كه ميتوانند احتمال وقوع اين مسئله را كاهش دهند .نخست ،همهي مدارس
شهري در نواحي فقير نشين پورتو آلگره قرار گرفتهاند .بنابراين ،از نمونههاي كﻼسيك افراد طبقه متوسط كه بر اين بحثها مسلط
ميشوند اجتناب شده است ،زيرا معموﻻ افراد طبقه متوسط در مناطقي كه اين مدارس واقع شدهاند حضور ندارد.
]عﻼوه براين برخي از مطالعات ،با ارائهي برخي شواهد[ از فرايندهاي بودجهبندي مشاركتي در پورتو آلگره ،نشان دادند كه هيچ تسلطي
از جانب گروههاي قدرتمند در فرايندهاي شورايي و رايزنانه وجود نداشته است .در فرايند بودجه بندي مشاركتي ،ميان افرادي كه در
جلسات شركت ميكردند برابري جنسيتي وجود داشت و سهم افراد »كم سواد« با متوسط شهر مطابقت ميكرد .هر چند كه به طور كلي
بيشتر مردان و افراد باسواد در اين جلسات صحبت ميكردند ،اما اين پژوهش همچنين نشان داد كه تعداد سالهاي مشاركت عامل
مهمتري بودهاست] .يعني تعداد سالهايي كه افراد در جلسات مشاركت كرده بودند ،عامل مهمتري براي تخمين ميزان مشاركت در
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فرايند تصميمگيري بوده است تا ويژگيهاي جنسيتي و طبقاتي [.در حقيقت» ،به ظاهر مشاركت در طول زمان برابري مشاركتي را افزايش
مي دهد« .اين پيامد كامﻼ دلگرمكنندهاي است كه باعث ميشود كه ما دربارهي اين فرايند ،به ويژه با توجه به اهداف تعليم و تربيتي
آگاهانهي آن ،مثبت بينديشيم .با اين همه با توجه به كمبود دادهها در اين زمينه نميتوانيم به طور كامل ارزيابي كنيم كه آيا اين مشكل
در پورتو آلگره وجود داشته يا نه.
مسئلهي بالقوه ديگري نيز وجود دارد.كل پروژهي مدارس شهروندي مبتني بر درگيري فعال شهروندان بوده است ،اين موضوع ميتواند
تداومپذيري پروژه را با ترديد مواجه كند .چون مقامات شهر از شركت شهروندان در تمامي مواردي كه فرايند تصميمگيري ضروري
بود ،استفاده ميكردند ،ضرورت درگيري فعال اعضاي اجتماعها چند برابر ميشد .دعوت مردم براي شركت در جلسات ميتوانست »بار
مضاعفي« بر دوش كساني باشد كه از پيش درگير مسائل ديگري بودند؛ مثﻼ فردي از طبقه كارگر كه مجبور است دو يا سه شغل داشته
باشد .ترغيب مردم براي مشاركت ،با حمايتهاي دولت مردمي تاكنون موفقيت آميز بوده است .از سوي ديگر ،نتايج آشكار مشاركت
)مانند كاهش ترك تحصيل( ،بهترين تضمين ،هم براي قابليت تداوم مشاركتها و هم براي خلق نسلهاي جديد مشاركتكنندگان است.
با اين همه نميتوانيم زياد خوشبين باشيم .آيا با روي كار آمدن احزاب ديگر ،مانند حزب راستگرا اين برنامه ادامه خواهد يافت يا نه.
به عنوان مشكل آخر اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه يك دولت شهري ميتوانست سياست آموزشياي را اجرا كند كه آشكارا
مخالف بسياري از جنبههاي سياست ملي برزيل بودند ،سياستهايي كه كامﻼ تحت تأثير حركتهاي نوليبرال قرار داشتند .يكي از دﻻيل
آن خودِ سياستهاي نوليبرال و نومحافظهكار در سطح ملي است .سياستهايي كه ميتوانند به صورتي بالقوه ميزان استقﻼل شهرها و
ايالتها را در اجراي سياستهاي آموزشي مسلط تحت تأثير قرار دهند .اين چيزي است كه بايد در آينده دنبال شود.

آينده چه چيزي را به دنبال دارد؟
مدارس شهروندي بنا به ويژگيهايي كه به نفع توانمندسازي جوامع فقير داشتهاند و ساختار آموزشي منحصر به فردي كه ايجاد نمودهاند،
نه تنها براي برزيل ،بلكه براي خيل ديگري از افراد بسيار اهميت دارند) .مثﻼ براي همهي كساني كه عميقا نگران اثرات بازسازي نوليبرال
و نومحافظهكارانهي آموزش و پرورش هستند (.پورتو آلگره نمونهي آزمايشي بسيار مهمي براي پاسخ به پرسش »آيا آموزش ميتواند
جامعه را تغيير دهد؟« به شمار ميرود و تأثيرات مهمي بر نحوهي تفكر ما دربارهي سياستهاي روش آموزش و نقش ديالكتيكي آن در
تغيير و تحوﻻت اجتماعي دارد.
اما نبايد موقعيت كنوني نظام آموزشي پورتو آلگره را ناديده بگيريم و بايد آن را به صورتي انتقادي ارزيابي كنيم .تغيير و تحول اجتماعي
و آموزشياي كه ممكن است بعيد و نامحتمل به نظر برسد ،با تﻼشهاي طوﻻني و سخت به نتيجه ميرسد .به باور ما ،صداقت دربارهي
شكستهايي كه ممكن است اتفاق بيافتد ،نيز چيزهايي به ما ميآموزند.
ما دو مورد از مشكﻼت مدارس شهروندي امروز را بررسي ميكنيم .اين مشكﻼت در بررسي چهار مدرسه در بخشهاي متفاوتي از شهر
به چشم خورده است.
اولين مشكل مربوط به شوراهاي مدرسه است .در برخي مدارس ،دانشآموزان و والدينشان به تعداد كافي در جلسات شركت نميكنند.
در مدارسي كه در آنها همهي اعضاي شورا انتخاب ميشوند ،اين اعضا به ندرت تشكيل جلسه ميدهند و در جلسات نيز به ظاهر اكثر
آنها تصميمهاي مدير مدرسه را تأييد يا حتي صرفا گزارشهاي مالي مدير را امضا ميكنند .در اين چهار مدرسه به ندرت ديده ميشود
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كه تصميمهاي مهم را اين شورا يا يك شوراي فعال و مشاركتي در خود مدرسه بگيرد .اين مسئله جدي است ،چون شوراهاي مدرسه
يك راه رسمي براي برانگيختن عﻼيق والدين و دانشآموزان به موضوعات مربوط به مدرسه است.
مشكل دوم به برنامه درسي مربوط ميشود .نيروهاي مخالف ادعا كردهاند كه دورههاي تكوين ،به ويژه در نتيجهي سياست »رفوزگي
ممنوع« ،آموزشي با جديتي كمتر به دانشآموزان فقير ارائه كرده است.
شواهد محكمي در دست هست كه نشان ميدهند در دورهي دولت مردمي اين گفته صادق نبودهاست .اما بايد مراقب اين انتقاد باشيم.
چرا كه بيشتر مديرات و هماهنگكنندگان برنامه درسي ،تمامي انرژي خود را صرف ايجاد محيطي پذيرا و امن كردهاند .محيطي كه در
آن كودكان احساس ميكنند كه از آنها استقبال ميشود و با آنها همچون انسانهايي برخورد ميشود كه داراي ارزش هستند؛ چيزي كه
در ديگر لحظات زندگيشان مشاهده نميشود .به ويژه بيشتر معلمان زن ،ميان »حرفهايگري« و مراقبت و توجه گير افتادهاند ،كه هم
براي كارِ خود معلم و هم دانشآموزان خطرآفرين است.
در بازديد از مدارس اين نكته به وضوح برداشت ميشد كه معلمان انتظار تحصيلي زيادي از دانشآموزان ندارند يا حتي اين پيام را
منتقل ميكردند كه اين دانشآموزان از محيطي ميآيند كه سرنوشت آنها را اينگونه رقم ميزند كه در همانجا باقي بمانند) .يكي از
معلمان ميگفت كه تكليفي به بچهها نميدهد و دفترهاي تكليف نيز در مدرسه نگه داشته ميشوند؛ زيرا معلمها بر اين باور بودند كه به
دليل شرايط بدِ زندگي و بيتوجهي والدين ،اين دفترها به مدرسه برگردانده نميشوند يا پاره و كثيف بر ميگردند(.
]در واقع مشكل ،بيش از آنكه مربوط به برنامهي درسي باشد ،مربوط به نگاه معلمان به نظر ميرسد[.
اين خطر دقيقا همان چيزي است كه دولت مردمي و دبيرخانهي شهري آموزش با سياستهاي مربوط به برنامهي درسي خود ،آشكارا
با آن مبارزه ميكردند .اما مديريت آموزشي كنوني كه جايگزين دولت مردمي شده است ،براي ايجاد يك برنامه درسي متمركز براي هر
دورهي يك ساله در تﻼش است .واضح است كه اين برنامه دقيقا مخالف موضع دولت مردمي در طرفداري از برنامه درسي محلي
است.
مشكﻼتي كه به آنها اشاره شد ،كوچك نيستند .از اين رو پرسش دوگانه است :نه تنها بايد بپرسيم كه »آيا آموزش ميتواند جامعه را
تغيير دهد؟« ،بلكه همچنين بايد بپرسيم كه »آيا اين تغييرات پايدار هستند يا نه؟«

درسهايي از پورتو آلگره
در سال  ،٢٠٠٥ائتﻼف سياسي مركزگراي تازهاي قدرت را به دست گرفت و شانزده سال اقامت دولت مردمي در شهرداري پورتو آلگره
خاتمه داد .نامزد انتخاباتي وعده داده بود كه در صورت پيروزي »هرچه را كه خوب است ،نگه ميدارد و هرچه را كه بد است ،تغيير
ميدهد« .او قول داد كه بودجهبندي مشاركتي را كه دستآورد شهر ميناميد ،تغييري ندهد.
در خﻼل مبارزات انتخاباتي حمﻼتي به شيوهي زمانبندي يادگيري مدارس شهروندي صورت گرفت .مخالفان ادعا ميكردند كه آموزش
در پورتو آلگره ،به دليل سياست رفوزگي ممنوع در مدارس ،به اندازهي گذشته قوي نيست .آنها ايدهي »تجديد نظر در سياست دورههاي
مدرسه« را در برنامهي آموزشي خود گنجاندند .اما كمي پس از انتخابات ،در پژوهشي كه با معلمان مدارس شهروندي صورت گرفت،
اكثر قريب به اتفاق آنها اظهار داشتند كه ميخواهند اين دورهها باقي بماند .چنين حمايت شديدي براي مديريت جديد شگفتآور بود
و آنها تصميم گرفتند كه سياست دورههاي تكوين را نگه دارند.
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مديريت تازه رويكرد مداخله نكردن را پيش گرفت كه دست مدارس را براي تصميمگيري در مورد ساختار برنامهي درسي باز ميگذاشت.
اين رويكرد ،برخﻼف مديريتهاي قبلي ،نه گرههاي موضوعي را اجرا كرد و نه پژوهش در اجتماعها را به عنوان هستهي مركزي طرح
برنامهي درسي ادامه داد .به نظر بسياري از معلماني كه به دولت مردمي نزديك بودند ،اين استراتژي ،انهدام مدارس شهروندي را بدون
مقابلهي آشكار با آن در پي داشت .مديريت تازه بدون ارائهي هيچگونه سياست آشكاري براي مدارس ،مفاد طرح پيشنهادي پيشين را
از مجتوا تهي كرد .اكثر مدارس سازماندهي و طراحي برنامههاي درسي را بدون توجه به گرههاي موضوعي آغاز كردند.
با وجود اين ،اين گروه از مدارس به سنت محتوامحوري كه پيش از اجراي مدارس شهروندي وجود داشت ،بازنگشت) .و اين براي هر
دو پرسشي كه كمي پيشتر مطرح كرديم مهم است (.اكثر مدارس »مضامين زايا«1ي فريرهاي را كه به طور جدي از سوي دانشآموزان در
پروژهها بررسي شده بودند ،به كار ميبردند .البته ميتوان گفت كه اين پروژههاي حاوي مضامين زايا ،شبيه به گرههاي موضوعياي
نيستند كه دولت مردمي آنها را روش ايدئال ميدانست .اما نشان ميداد كه مدارس پورتو آلگره ياد گرفتهاند كه برنامهي درسي را
بصورت محلي و دموكراتيك و به شيوهاي عميق تدوين كنند .اكثر مدارس ساختار اوليهي اين طرح پيشنهادي را حفظ كردند .معلمها
در مصاحبهها آشكارا ميگويند كه حتي اگر با تمام اصولي هم كه ارائه شده بود موافق نبودند ،اما نميخواهند يك مديريت روشنبين و
آيندهنگر براي آموزش را از دست بدهند.
شايد يكي از مهمترين درسهاي پورتو آلگره اين است كه وجود دولت براي نهادينهسازي تغييرات و محافظت از اين تغييرات ضروري
بود .اما تغيير و تحول واقعي زماني رخ ميدهد كه دولت ديگر منشأ اين تغيير و تحوﻻت نباشد .وقتي كه معلمان در مدارس در فضاي
دموكراتيك زندگي كنند و وقتي برنامهي درسي را به همراه دانشآموزان و اجتماعها تهيه كنند ،آنگاه است كه تحول واقعي و پايدار رخ
ميدهد .اسﻼوي ژيژك در يك سخنراني در آرژانتين ميگويد:
»آرمانشهر واقعي زماني پديد ميآيد كه هيچ راهحلي براي مشكﻼت در شرايط موجود وجود ندارد و ] [...شما بايد فضاي
تازهاي ايجاد كنيد .آرمانشهر تخيﻼت واهي نيست؛ آرمانشهر از نيازهاي درون برميخيزد؛ شما مجبوريد دنياي ديگري
را به عنوان تنها راه خروج از اين بنبست تصور كنيد«.
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