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  مدارس شهروندي در پورتو آلگره (برزيل) 

  تواند جامعه را تغيير دهد؟»ي فصل پنجمِ كتابي از مايكل اپل با عنوانِ «آيا آموزش ميخالصه

  

  مقدمه 

بسياري از منتقدان معتقد هستند كه اين    »دموكراسي مشاركتي؟ هنوز؟«پرسند:  ها ميشود، خيلييم  1وقتي صحبت از دموكراسي مشاركتي

  اما آيا واقعا چنين است؟  . كارساز نخواهد بودپذير] و [امكانشيوه، در هيچ كجاي دنيا 

.  ي شهر آغاز شده استهاي دموكراسي مشاركتي در ادارهشيوه  م.1٩٩٠نفر) از سال    ونيلي م  1.٥  ي حدودتيجمعبا  (  ل يپورتو آلگره برز  در

  ها به وفور وجود داشته،درمانگاه  كمبود دارو در  كمبود گچ در مدارس وكه  در حالي.  ه استبود  شهري ويران  باًيشهر تقر  ني، ادر آن زمان

  اند.سرگرم افزايش سنگين حقوق خود بوده يمحل  ساالرانِديوان

   اين شيوه با روي كار آمدن «دولت مردمي» در برزيل آغاز به كار نموده: .ي جديدي از اداره نياز داشته استشهر به شيوه

 ي از بودجه  يبخش قابل توجهدر مورد    خودشان (و نه سياستمداران)بود كه به شهروندان اجازه دهند تا    ن يادولت مردمي    ياصل  يدهيا«

  گيري كنند.»تصميم  شهر

كه    تغييراتيكند و در مورد    ليو تحل  هيتا بودجه سال قبل را تجز  شودميهر محله هر هفته دور هم جمع  افراد  به امروز،    تااز آن زمان  

  ي ندگان يبا هم نما هاآن(پير و جوان، زن و مرد).  كندتواند صحبت يم يد. هركس نكنبحث و گفتگو  در سال بعد ايجاد شود،د ن خواهيم

در مورد را    يينها  ميارائه دهند و تصم يمجمع سراسر  كيخود را به    شنهاداتيپ  -  گرياز مناطق د  يندگانيبا نما  -كنند كه  يرا انتخاب م

  اتخاذ نمايند. بودجه ي اختصاص نحوه

  اند، يافته  يفاضالب دسترسسيستم  كه به    يهفت سال، درصد افراد محل   ي. ط ي داشته استمثبت  اريبس  راتيتأثي شهر،  ي ادارهشيوه  نيا

كاهش    اتيفرار از پرداخت مالهمچنين  .  ه استبرابر شد  ٥ساخت جاده،    زاني. مدرصد رسيده است (دوبرابر شده)  ٩٥به  درصد    ٤٦از  

  شود. يخرج م يزي چه چ يپولشان برا فهمند كه ميمردم چرا كه  ، هافتي

  كي آكادم  يشدند. طبق گفتهيگرفته م  دهيناد  ياسي توسط روند س  يكه به طور سنت  بلند كرده استرا    يافراد  يروند صدا   نيا  ،همه بهتر  از

ند.  ادرصدِ فقير جامعه بوده 1٢كنندگان مجمع، از  ، يك سوم از شركت1٩٩٥در سال  ، است هها به مطالعه شهر پرداختربكا آبرز، كه سال 

 
ترتيبات نهادي براي مشاركت  مدل خاصي از دموكراسي است كه به دنبال چهارچوبي نظري و نيز  اين متن نظر است)،  ي كه در اين در معناي (اصطالح دموكراسي مشاركتي    1

 .هاي جمعي استگيريتر شهروندان در تصميمبيشتر و فعال
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يك  شهروند،    1٠كنند و از هر  يشركت م )orçamento participativoاين اجتماعات ( در    ينفر از مردم محل  1٥٠٠٠  ه، هر سالهمروزا

  )1نفر، حداقل در يك دوره از اين اجتماعات شركت كرده است.» (

اند)  ي تغيير و تحول شهر پورتو آلگره و  دخيل كردن جمعيت فقير (كه در طول تارخ محروم ماندهدر قلب پروژه  بندي مشاركتيبودجه

بندي مشاركتي نه تنها شرايط مادي فقر را تغيير داده، بلكه فرايند آموزشي در جامعه ترتيب داده  گيري قرار دارد. بودجه در فرايند تصميم

توان نوعي «مدرسه  بندي مشاركتي را مياي در محالت شده است. در اصل، بودجههاي تازها و انجمنهاست كه موجب تأسيس سازمان

ه آموزشي  بيابد. جنهاي زندگي اجتماعي نيز انتقال ميبندي مشاركتي به ديگر حوزههاي حاصل از بودجهدموكراسي» در نظر گرفت. آموزه

كنند.  و آن اين است كه خودِ كارگزاران دولتي نيز عمال در اين «بازآموزي» شركت ميبندي مشاركتي وجود دارد تري هم در بودجهمهم

  ) ٢آموزد» كه چگونه خدماتي به مردم ارائه دهند.(مشاركت مردمي به دولت «مي

.  مدارس شهرونديبه نام    ايبه وجود آمده است؛ پروژهتري نيز در شهر  ي آموزشي خاصبندي مشاركتي، پروژهي بودجهزمان با پروژههم

ي دموكراسي» پيش رفته و هدفش اين است كه آموزش شهروندي را [ دركنار ساير دروس] از ي شهروندي نيز در مسير «مدرسهمدرسه

  )  ٢طريق خلق ساز و كارهاي نهادي دموكراتيك در فرايند «آموزش رسمي» به جريان بياندازد. (

  .ه استداشت ايپيوستهارتباط بندي مشاركتي) (مثل بودجه و تحول كل شهر ر ييتغتر ند بزرگيبا فرا يشهروند  يمدرسهي پروژه

  ي از حلب  يدر زورآبادها و اجتماعات  ؛اندگرفته  قرارشهر    ن يا  ي هامحله  ني يرترقرتو آلگره در فوپ  يمدارس شهر   يهمهبه عنوان مثال  

مدارس در    . دموكراسي مشاركتي در اين شهر آغاز شدافتاد كه    ي اتفاق  يزمان   مدارساست كه بسط و گسترش    ليبدان دل  نيا  .آبادها

  ي مدارس نتيجه  خيساخت بر  قت،يوجود داشت. در حقي آموزشي  و برنامه  شكار نهادهاآبود  كمشدند كه در آن ها    سيتأس  يمناطق

  )٢(. ه استبود يمشاركت يبندبودجه

ي آشكار و روشني براي تغيير و تحول در دست داشت. اين  ي برزيل پروژهجامعهي شهروندي براي حل مشكالت محرومان  مدرسه

  )٢پروژه: (

سازي» زندگي به پا  كند كه خود را صاحب شأن و منزلت بدانند و عليه «كااليي«امكاناتي را براي شهروندان فراهم مي

... در مدرسه اي كه تاريخ را فرايندي بداند كه از پيش  نهرو و از خودبيگاي شهروندي، تعليم و تربيتِ دنبالهخيزند 

  شود.»است، كنار گذاشته ميداري سازمان يافتهبراي تحقق نيازهاي سرمايه
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گويد كه اين پروژه . او ميخالصه كرديكي از مسئوالن آموزش و پرورش  از    يتوان در نقل قوليرا م  ي اهداف مدرسه شهروند ساير  

  )3( :خواهد مدارسي ايجاد كند كهمي

كه قادر است    ي امدرسه.  ست يمحدود به انتقال محتوا ن؛ دانشي كه  شده باشد  نيتضمبه دانش  همه    يكه دسترس  ييجا«

ب  مردميدانش   بياندازد.  دانش علم  ه كمك را  به جريان  احراز  ساخت و    ي برا  يعموم   يفضا  ك يكه    يا مدرسهي، 

اي  است. مدرسهفرهنگي تبديل شده- پردازد و به فضايي اجتماعي، تنها به انتقال دانش نمياست  يشهروند  يتجربه

هاي  اي دارد و برنامهرشتهانداز بينآموز محور است. جايي كه چشمو دانش  دارد  يمعطوف به تحول اجتماع  ياستي سكه  

  كه مشاركت كل  ييجاها را دارد.  استيس  نيا ياجرا  يبرا الزم   يماد  منابعاي كه  درسي آن، شقه شقه نيستند.  مدرسه

كه مشاركت همه اقشار    ييجا:   منجر شود  يواقع  و يك دموكراسيمدرسه خودمختار    كي تواند به ساخت  يم  جامعه

  »شده است. نيتضمدر آن جامعه 

ي مدارس شهروندي  هد؟» به تجربهتواند جامعه را تغيير د، در فصل پنجم كتابِ «آيا آموزش ميپرورشمايكل اپل، نظريه پرداز آموزش و  

هايي از جنوب» نام دارد. اپل در اين فصل  داشتن تغيير و تحوالت: آموزهنگهدر پورتو آلگره پرداخته است. فصل پنجم اين كتاب، «زنده

اي عملياتي  الصهايم كه خها و مشكالت آن پرداخته است. ما سعي كردهبه بررسي سازوكارها و اركان مداس شهروندي و همچنين چالش

ي اين تجربه  است. اميدواريم كه مطالعهها بودهي عملكرد آناز اين فصل از كتاب تهيه كنيم. هدف ما معرفي مدارس شهروندي و شيوه

  مفيد و برانگيزاننده باشد.   ما  براي همگي

  

    »يرس شهروند ا«مد  نظام ساختاري و اجرايي 

  يو شهر   يالت يفدرال، ا  يهاحكومت  يعهدههمزمان بر    . [آموزش و پرورش]شودياداره م  دهي چيپ  يبه روش  ليدر برز  يهمگان   آموزش

  تي شد كه مسئول  ب يتصو  يقانون آموزش مل   كي   يها) است. به تازگ(دانشگاه  يمسئول آموزش عال  عمدتا قرار دارد. حكومت فدرال  

  دهد. يها قرار م التيا  يعهدهبر  را هطمتوس   التيها و تحصيشهردار ي دههبه ع را  ييابتدا التيتحص

 ن يبه هم .است  ييو ابتدا يدبستان شي مسئول آموزش پ ي مدارس شهروندي را برعهده دارد،كه اجراي پروژه پورتو آلگره يدولت شهر 

  است.شده، تنها شامل اين سطح از آموزش شهروندي ي مدرسه يهپروژ ل،يدل
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هاي اين  نقش مهمي در هماهنگي فعاليت اين دبيرخانهگرچه  ااما رس شهروندي است. اي مددار پروژهعهده ي شهري آموزشدبيرخانه

جمعي با مشاركت فعال معلمان، مديران و كاركنان مدارس،  دبيرخانه شهري آموزش، به صورت دستهاصوِل اجرايي  كند،  مدارس بازي مي

هاي پيشنهادي دبيرخانه  اساس طرح.  اند، شكل گرفتهگيري دموكراتيكي تصميمشدهنهادينههاي  ها در گردهماييآموزان و والدين آندانش

  هاي اخير آموزش و پرورش در پورتو آلگره مشاهده نمود:هاي يكي از مدير كلتوان در گفتهشهري آموزش را مي

اي را تدوين و اجرا كرده »پيشنهادي تازهي شهروندي محصول گروهي از مديران روشنفكر نيست كه «طرح  مدرسه

عملي  -ي شهروندي از همكاري نظريچنين ساختاري خودانگيخته و بدون هدف هم نيست ... . مدرسهباشند. هم

مبارزه تجربيات  از  و  دولتي  مدارس  در  همكاران  از  دانشگاهي،  پيشرو  تحول آموزشگران  و  دموكراتيك  آفرين  ي 

ها در  ي شهروندي كنشگران جنبشكند. بيشتر سازندگان مدرسهگيرد و از آن تغذيه مييهاي اجتماعي الهام مجنبش

  اند.سازي مجدد اين كشور بودهها، جوامع و در سنگرهاي مبارزه براي دموكراتيكاتحاديه

يعني    –تي و مشاركتي  ي شهروندي را هدايت كند، يك تريبون آزاد دموكراتيك، مشور هاي مدرسهبه منظور تدوين اصولي كه فعاليت

بند   نديكه در فرا  ي با استفاده از دروس ارزشمندتشكيل شد. اين كنگره    -ي مؤسس آموزشكنگره   ،آموخته شد  ي مشاركت  يبودجه 

اگرديد  سي تأس هدف  تدو  ني.  سازماناصو   نيكنگره  س  ي ايل  كه  ا  يهااستيبود  هدا  نيمدارس  را  اصل  تيشهر  هدف    ي كند. 

به    يدسترس  يسازكيدموكرات   ت؛يري مد  يساز كي شد: دموكرات   فيدر سه بعد تعر  » بود و اين هدفيمدارس شهر   يسازكي دموكرات «

  به دانش.  ي دسترس ي ساز كيو دموكرات  الت؛يتحص

  ، نديفرا  نيبود. ا   هم   يو اخالق  ياس ي س  يمسئله  ك يبلكه    ،يكيتكن   ي مسئله  كي نه تنها    تي ريمد  ي سازكيدموكرات   ي دولت مردم  ي برا

ز در بر  يآموزش) را ن ير هش  يخانه ري(دب ي مدارس و دولت مركز  انيمدارس و جامعه و م اني روابط داخل مدارس، م يسازكي دموكرات 

  ي هايريگمي را در تصم  رانيو مد  نيبود كه امكان مشاركت كامل معلم ها، كاركنان، والد  ييسازوكارها  جادي كار هم مستلزم ا  نيگرفت. ايم

  نيرا تضم  كي دموكرات   يهاميتصم  يكه اجرا  يايآورند و هم مستلزم نظام نظارتيآموزش در پورتو آلگره فراهم م  يدرباره  كي دموكرات 

  كنند. يم

  اهميت ام مدرسه  ظمدرسه و ن  ييو اجرا  يآموزش   ياز فضاها  يبخش  همچونجامعه    يفرهنگ  وضعيت  شناسايي  ،نديفرادر اين    نينچهم

هم    يد با بامردم  و    يادارات دولت  را يآشكار بود، ز  ي اسي و س  ي آموزش  نديفرا   ي شامل نوع  تي ريمد  ي سازكيمعنا، دموكرات   ن يداشت. در ا

  كنند. را خلق   ياتازه  يوكارهاكه ساز گرفتندياد مي

  افتادند:  اتفاق  زيردر آموزش در سطوح  يو نظارت يريگميتصم  يندها يفرا

  يرا كه دولت مركز  يپول دي باره كه چگونه با نيدر ا آن، تأمل يوستهيپ ي ابيآموزش در شهر و ارز يتر برانالك است ي س كي  يزي ر هيپا

  اي جامعه  ه يمبارزه علآموزش فراگير براي    ي وكارهاخلق ساز  يهدر بار  ييها ميكرد و تصم  ي گذارهيرماد، سدهيم  ختصاصمدرسه ا  نيبه ا

  كند. ها دريغ ميرا از آن يهراند و دانش و آگايم هي را به حاش ر يآموزان فقكه دانش

آفرين و  ي تحول يك پروژهساده بود: «ما چگونه    اصلي   پرسش  اما   عهده داشت، پيچيده بود.آموزش بر    يره ش  يخانهريكه دب  يا فهيوظ

  رود؟»  يم شي و تحول پ رييو تغ يدموكراس خالف در جهت كه  مياجرا كن يدولت هدستگا يك درون موكراتيك را د
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 نيبه ا ياب يو دست هگرآل وپورت   يموزشآ نظامدر  يساز كي ول دموكرات صا ن يا  ياجرا منظوربه  يآموزش و دولت مردم  يره ش  يخانهريدب

  .شودمي  اشاره وكارهازسا نياز ا يبه برخ ي كردند. در بخش بعد يسازوكار را طراح  نيهدف چند

  مدارس شهروندي ي اجرايي برنامه

    ١هاي تكوين الف) دوره

  . آموزاندانش  تي محروم  يعني  -با آن مواجه بود  برزيلدر سراسر    تحصيالشد كه ت يم  يالت مشك  نيتراز مبرم  يكي  لتغيير شام  نينخست

  ابداع   ي مدارس شهر  ي را برا  ايتازهختار  سا  ه،يهم به مدارس و هم به دانش پا  كي دموكرات   يدسترس   ظورمن   آموزش به   ي شهر  ي خانهريدب

در نظر گرفته    »تكوين  ي هادوره«به نام    ايي تازهشيوهكه    شد تصميم گرفته،  سال   ك يدر طول    دهينمره  يت نساختار س  فظح  يبه جا   :كرد

  شود.

به نفع    اند، هگرفت   ادي   يز چي  كردند»مي  اثباتتا آن زمان «   دي آموزان باكه دانش  ، يليصسال تح  ان يپا  يِلت سنتتازه، مه  يكربند يپ   نيدر ا

  شد.تازه كنار گذاشته  يبندساختار زمان كي

تازه،   نظامِ  ناي  در  است؛  سال   سهكدام مدارس سه دوره دارند كه هر  هاي تكوين) به چه صورت است؟بندي تازه (دورهاين ساختار زمان

آموزان  آموزش دانش  تي كار مسئول  نيدر مدارس). ا  يدبستان   شي سال آموزش پ  ك ي  يعني(  شود مياضافه    يسال به آموزش مقدمات  كي

  گذارد.يم يمدارس شهر  يعهدهسال را بر   ردهشش تا چها

 .يبلوغ و بزرگسال  شي پ  ،يكودكد:  ن مطابقت دارهركدام با يك مرحله از رشد    و  رنديگيشكل م  يزندگ  ي ها سه دوره براساس دوره  نيا

  .  ندگروه قرار ده كيسه دوره در   نياز ا يكي سن و سال را درهم  آموزان دانشهر سال است كه  نينظر بر ا

  موزان آدانشآموزش با    يشهر   يخانهريدب  ، به دست گرفترا  امور    ياداره  ي دولت مردم  يوقت بندي انجام شد؟  كل از دورهش چرا اين  

تر پذيرفته  آموزان كم سن و سال دانش يِهاي درسكالس درو  )متفاوت يها سن چندگانه داشتند (با  يليكه افت تحص  زيادي مواجه شد

آموزان هم سن و سال در يك دوره، اين بود كه هم كودكان با افت تحصيلي چندگانه را دوباره به از ثبت نام دانششدند. هدف  مي

نيازها  نيازهايي دارد كه بايد ابتدا آن پيشگذراندن هر دوره پيش«ي متعارف مبارزه كنند كه  ويق كنند و هم عليه اين ايدهيادگيري تش

  هاي يكي از مديران مدارس: . بر اساس گفته»هاي بعدي ناممكن استآموخته شود و بدون آن شركت در دوره 

آموزان هماهنگ است. كودكان و نوجوانان  ست كه با رشد دانشا   يبا فضا و زمان  يا شده، مدرسه  يبازطراح  يمدرسه

  ن يتكو يها كه از دوره يا مدرسه.  ند ...ريسال مدرسه قرار بگيا  ميتقو  يتحت سلطه دنباي  هستند وام در حال رشد دم

  ند يآ، فرعوضوجود ندارد؛ در   يا مراحل مقدمات يها  آن دوره   ركه د رديگيدر نظر م  يندي را فرا  ير يادگي  ،كندياستفاده م

هر    تي تقو  يشهروند  يمدرسههدف    رد،يگينم  ادي كه    ليدل  نيآموز به ادانش  هيتنب  يشد وجود دارد. به جااي از ر دائمي

  اد گرفته است...ي رشت يآموزش پاست كه دانش يزيآن چ

به بيان طراحان اين  .  كننديم  شرفتيدوره پ  ك يسال تا سال بعد در    ك ي  از   آموزاندانش  ،كنندميها استفاده  دوره  ن يكه از ا  ي مدارس  در

گذارد و از اين طريق تشكيالت جمعي آموز احترام ميبندي و تجربيات خاص هر دانشهاي تكوين به نظم، عادت، زمانبرنامه، «دوره
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راي حذف سازوكارهايي در مدارس بود كه به محروميت،  اي بها تالش آگاهانهايجاد اين دوره  »كند.اي را در مدارس تقويت ميرشتهو بين 

  بخشند. افت تحصيلي، ترك تحصيل و سرزنش فرد قرباني تداوم مي

ا وجود  شهريدبيرخانه  ن،يبا  ح  ي  كه  شد  متوجه  سازوكارها ذ آموزش  كاف   يف  تنها  ستين  يطرد  به  ه  تواندمين  ييو    دف به 

دليابديدانش دست  زي  ساكي دموكرات  به همين  تا فراگيرسازيسازوكار    نيداز چن  ي شهروند  ي مدرسه،  ل.  ان  آموزدانش  استفاده كرد 

  د.كن  دايپ  تيقطع

تا    گرفته شد نظر در شرفتيپ  يهاگروه ،اختالف وجود داشت  ،گرفتنديم اديو آنچه  آموزاني كه بين سنشاندانش يبرا [به عنوان مثال]

آموزاني كه از ديگر  هاي پيشرفت فضايي را فراهم آوردند تا به دانشه بر اين، گروهشان را جبران كنند. عالوكمبودهاي آموزشيبتوانند  

اي كه  به گونه  ؛توجه بيشتري بشود  ،تجربه كرده بودند ايهاي چندگانههاي آموزشي (مثال از شهرها يا مدارس ايالتي) آمده و ناكامينظام

  . ها ادغام شونددر نهايت متناسب با سن خود در اين دوره

برخالف  كه از لحاظ تاريخي  آموزان تغيير دهد. در حاليي نهايي اين بود كه مدرسه بايد ساختار خود را متناسب با دانشجا نتيجهدر اين

  اند. دادهآموزان به اجبار خود را با مدرسه وفق مياست؛ يعني دانش بوده اين

خاص    يازهاي ان با نآموز دانشبود كه در آن به    ي مكان  شگاهيآزما  نياايجاد شدند.    هاي يادگيريآزمايشگاههاي پيشرفت،  در كنار گروه

به ند.  كردميپژوهش    يعاد  يها كالس  تي فيبه منظور بهبود ك  انمبود كه در آن معل  ييفضا  عالوه بر اين،.  شدميتوجه   يبه صورت فرد 

محقق در نظر گرفته  به عنوان يك  ، بلكه  كردمي  دتولي   باال   نمرات  در كالس  كه  نبودند  نيماش  كياز    يمعلمان فقط بخش   اين ترتيب،

  شدند. مي

  »يو تحول دانش «رسم  ر ييتغب) 

ريزي آموزشي به  برنامه.  شودميمحسوب    دموكراسي  جاد ي ا  ي پورتو آلگره برا  ي پروژهاز    ي بخش مهم  زي ن   يدرس  يو تحول برنامه  رييتغ

ي  ي درسي جديد، در حاشيهي درسي مدارس باقي بماند و برنامهاي از خِرد انساني» در برنامهي دست نخورده«هسته  اين نحو نبود كه

  آموزان ايجاد شود.اي در دانششناسي تازهبه نحوي كه فهم معرف. بود در دانش[اساسي] آن ايجاد شود. بلكه هدف يك تغيير و تحول 

هدف كليِ فرايند  همچنين است. استفاده شده فرهنگ خودِ جوامع، (نه فقط به عنوان محتوا بلكه به عنوان دورنما) از ايجاد دانش،   براي

  است.  بوده ديده و طرد شدههاي از لحاظ تاريخي ستمه گروه هاي قبل و به جاي آن خدمت بآموزش، معكوس كردن اولويت

كه معلمان در    يپژوهش ضمن خدمت (پژوهش  قياز طر  .بود  ١يموضوع  ي هاگره  ي، ايدهساخت دانش  نِينو  نديفرا  نيآغاز اي  نقطه

كه از    ييهاآن  يعني  ، يلصا   يها مونضم  ،و كل اجتماع است)  نيان، والدآموزدانشدهند كه شامل  يجوامع محل خدمت خود انجام م 

كه    ابندييساختار م   ي موضوع  يها در گرهيو نگران  قيعال  ن يترگاه، مهمشوند. آنيم  فهرست  زند،يخيجامعه بر م  يهاعاليق يا دغدغه

  ب، ي ترت   نيخاص انجام شود. به ا  يزمان  يه دور  كيو در    يا رشته  نيبه روش ب  ديكار با  نيعمل كالس درس باشد. ا يقرار است راهنما

  . رديگيعام شكل م   يارشته نيب يهاهو حوز شودميشكسته   يناپذير و سنتانعطاف يِا ساختار رشته

  »يخي تار  ي«اجتماع   يخود را در حوزه  يمدارس گره موضوع  نياز ا  يكي.  ميارائه بده  نديفرا  نيعملكرد ا  ي از چگونگ  يني ع  يمثال  د يبگذار

  قرار داشت.  »زندگي جامعه «استانداردي مسئلهگره،   ناي  مركز در انتخاب كرد.
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    .تيو مالك يسازمان اجتماع ان،ييروستا ي: مهاجرت دسته جمععنوان شدند [در ذيل گره اصلي] مضمون  ريسه ز

ا  هآباد  يكه اكنون در حلب  ي كسان  د:بودن  ي مسائل اجتماعي بازتاب دهندهمشكالت    ان،يي روستا  يمهاجرت دسته جمع  مضمون  ريدر ز

كه در    يها افرادآبادهاست كه در آن  يحلب  يو عاد   ي شگيهم  داستانِ  نيا (.  ودندآمده ب  ليبرز  يدر اصل از روستاها   و  ندكردمي  يزندگ

مسائل مورد بحث عبارت  ،  زير مضمون  نيدر ا  )رو به رو شوند.  ي شتريب  تي تا با محروم  ند،يآيندارند به شهرها م  يز يچ  ييمناطق روستا

  شدن.رانده  هي، و به حاش»كار «غير ماهر يروي در شهرها، ن تيمهاجرت، تراكم جمع  يهااز جنبش :بودند

  زي ل نئمسا  ني ند. اشدميمرتب    اقتصادي  -اجتماعي و  ، مكاني  ياسيس  ،يزمان   بطمسائل برحسب روا  ،يسازمان اجتماع   در زير مضمون

هاي محلي،  ها و انجمنگروه  افراد در   يبرخ  يانتقاد   ري و غ  يافراط  يي كردند: عمل گرا  سازمان جامعه مطرحدر  را    ي مهم  ي هاپرسش

تبارها، گروههاي محلي و بودجهارتباط ميان انجمن هاي رقص و  بندي مشاركتي و مسائل فرهنگي همچون تعصب مذهبي، آفريقايي 

  مدارس رقص سامبا.  

هاي  شد: زندگي در زمينآبادها مربوط ميها در حلبيهاي مربوط به شرايط زندگي خانوادهواقعيتدر سومين زير مضمون، مسائل به  

  ها، و نياز مداوم به مبارزه براي حقوق شهروندي.پنجه نرم كردن با فقدان زيرساختوغيرقانوني بدون هيچ نام و نشاني، دست

ان  آموز دانشو آلگره در حال شكل گرفتن بود.  ت پور   در  مدارس  يدرس   ي  برنامه  دهد كه دريرا نشان م  اييو تحوالت واقع   رييتغ  اين مثال 

ها از  . آن كردميشان اشاره نقيو عال  يواقع  مشكالتآموختند كه هرگز به  ينم  ييهارا در كتاب  يو فرهنگ  ياجتماعمطالعات    اي   خيتار

مهم    يو فرهنگ  ياجتماع  هايمضمون   وگرفتند.  ياد ميخود    يهاخانواده  يخ يتار  اتيرا با شروع از تجرب  خ يتار  ،هاي موضوعيگره  قيطر

با وجود   انجامان سر آموزدانش  نياست كه ا  يگفتن  ن،يند. با وجود اكردمي  مطالعه  هاآن  تيتقو  باخود و    ي فرهنگ  اتي را با تمركز بر تجرب

فرهنگ خود را به خاطر    دي ها نباآن  ؛ ولي  را خواهند آموخت  هاآن  امثال، و  1واال»«و جهان، فرهنگ    لي برز  خ يمسائل، تار  ن يا  يهمه

فراموش فرهنگ    يريادگي در عوض،  كردمي  واال  موقعآموزدانشند.  بافهم  فرهنگ    تيان  م  نهادنارزشو  آن،  همزمان هم  يبه  توانند 

 خود به دست آورند.   تي محروم تي و تحول در موقع رييرا در تغ ييو هم فرصت ها اموزنديب

كه مردم از    كرد مي  د ييرا تأ  هاي توانمندسازيكانال   جاد ي پروژه ضرورت ا  ن يگرفته بود. ا  شي دو گانه را در پ  ير يمس يهروند ش يمدرسه

  شي پرده بردارد، پ  زي صداها ن  نيپشت ا  يهم زمان از معنا   دي دانست كه با  يم  ن ياما همچن  .توانستند آزادانه صحبت كننديآن م  قيطر

در آنجا توقف    هاي جامعه تكيه نشود وفقط بر بينش  تازه خلق كند. الزم بود كه  يو دانش  رديبگ  سشها را به پر پنهان آن  يها فرض

 ني. اكندمبارزه  [هاي نهفته در بطن اعتقادات جامعه نيز]    تيو محروم  ينژادپرست   ض،ي د كه با تبعنسازمان دهرا    ي، بلكه دانشننمايند

با انتقال مركز بحث به تجربكندميرا در هم ادغام    يقوم  اطالعات   نه تنها عناصر،  نشتازه از منشأ دا  ي الگو   يستهيز  اتي، بلكه حتا 

[بيشتر  كه معموال    يفرهنگ چندآموزش  محدود    يهابر صورت  نديفرا  نياست. ا   »يدانش رسم«از    ياشكل تازه  جاديمحرومان، هدفش ا

    كند.مييك ساختار تشريفاتي است] غلبه 

  مدرسه    يشوراها ج) 
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  ي اسي س  هايمحصول تالش  پورتوآلگره،در آموزش در    ير يگ  ميتصم  ندي فرا  يساز كي دموكرات ش  بخ  ني تريمدرسه، يا اصل  يشوراها

، معلمان  :اند از لها متشك راشو  نيشهر بودند. ا  ن يدر آموزش در ا  ريدرگ  ياجتماع  يهااز جنبش  يو تعداد  يدولت مردم  انيهماهنگ م

  .دولت ياز اعضا يكيها) و آن ندگانينما يعنيان (آموزدانش ن،يمدرسه، والد كاركنان

به    زين  يكرس  كيند.  كردميان اشغال  آموزدانشو    نيرا والد  گريد  ميها را معلمان و كاركنان و نياز كرس  يميمدرسه، ن  يهر شورا  در

بعد به آن بر   يكه كم يه بود)، موضوع دمدرسه انتخاب ش ياعضا  ي اختصاص داشت، معموال مدير (كه از طرف تمام مدرسهسرپرست 

  گشت. ميخواه

  گر يكديبا    ي منابع اقتصاد  صيو تخص  تيري مد  ي هياصول اول  مدرسه، ها و اهداف  كل پروژه  ي بود كه درباره  ن يمدرسه ا  يشوراها   يفهيوظ

  ي هااستيس   ي مسئول اجرا  ،او  متي  و   مديرادامه داشت.    ز يها نميتصم  ني ا  يتا نظارت بر اجرا   نيها همچنآن  تيمسئول  كنند.  ي فكرهم

  بودند. سهمدر   يشورا  يشده  فيتعر

  ي امر عاد   كي  ليمتمركز در سرتاسر برز  يبند بودجه  ،مردمي  دولتبه قدرت رسيدن  از    شيپ  ميشو  ادآوريلحاظ منابع، مهم است كه    از

  ن يند. فقط در اشدميفرستاده    يمركز  يهادار  تصويب شوند، بايد بهكه    ني از ا  شيروزانه) پ  يها   نهيهز  ني ها (حتا كمترنهيهز  يبود. تمام

به    تصور پول  م  مدارسبود كه  مركز   ك ي   اي  افت،يياختصاص  خر  يا خدمات  محصوالت  يارگان  را  . كردمي  نيتأمو    يداريالزم 

ساختار    ني آموزش ا  يشهر   يخانهرينداشتند. دب  يگونه استقالل  چي و ه  ديدندبسته ميخود را دست  يساختار  نيمدرسه با چن  يشوراها

گذاشت.  يم  ارشانيبار در اخت كير سه ماه ه به هر مدرسه را  افتهي اتخاذ كرد كه بنا بر آن منابع اختصاص  ايتازه  استي س وداد  رييرا تغ

  ييهاتيها فراهم آورد تا مخارج خود را بر حسب اهداف و اولوآن  يامكان را برا  نيكرد و ا  نهيمدارس را نهاد  ياقدام استقالل مال  نيا

 ناي  در  كاركنان  و  معلمان  ان،آموزدانش  همه  د كهشيباعث م  ياستقالل  ني كنند. همزمان چن  تيريمد  ،بودكرده    نييتع  مدرسه  يكه شورا 

مخارج خود    هاي اولويتداد تا  يآموزش م  ها آنبه    ن ياحساس كنند. همچن  ياموال عموم  تي ريمدمسئول    خود را   يشورا از لحاظ اجتماع 

  كنند.   نييرا با اتفاق نظر تع

  هاي ديگري نيز بر عهده داشت:شوراي مدرسه عالوه بر وظايف مالي، مسئوليت

مشارك3 براي  سازوكارهايي  تضمين  و  ايجاد  پروژه.  تعريف  در  مدرسه  اجتماع  دموكراتيك  و  مؤثر  سياسيهات  - ي 

  تعليم و تربيتي مدرسه؛  -جراييا

 ...  

هاي  گذاري فعلي رأي دادن به تغيير و تحول سازي اين بحث در اجتماع مدرسه و با توجه به قانون. پيشنهاد و هماهنگ7

  ؛[...] ي درسي مدرسه برنامه

هاي  گذاري فعلي رأي دادن به تغيير و تحول بحث در اجتماع مدرسه و با توجه به قانون  سازي اين. پيشنهاد و هماهنگ8

  شناختي، آموزشي و اجرايي در مدارس؛ روش

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  

آموزان، ادغام والدين، دانشبايست استقالل نسبتا زيادي داشته باشد.  مدرسه مي  ب اختيار و بانفوذ در مدارس بود.يك ساختار كليدي صاح

ي اين الگو بود. اين موضوع مثال بارزي از حركت به سمت توانمندسازي و استقالل شهروندان جوامع  كاركنان و معلمان نوآوري عمده

  آمد. فقير به حساب مي
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ي مشاركت در شوراي مدرسه سطح معيني از دانش است. به همين دليل دبيرخانه شهري آموزش، به منظور افزايش  گفتني است كه الزمه

آموزان، معلمان و كاركنان هم  اندازي كرد. اين فضايي بود كه در آن والدين، دانشمشاركت والدين جلسات شهري شوراي مدرسه را راه

اي را گشود كه در آن شوراها انفرادي با هم چنين عرصهبراي رسيدگي به امور مدارس را به دست آوردند. هم   ابزار و هم دانش الزم

ي  انداز وسيعتري فراهم آوردند. عالوه بر اين دبيرخانه جلسه تشكيل دادند و دانش و ترديدهايشان را با هم به اشتراك گذاشتند و چشم

كنندگان در داخل مدارس داشت. اين برنامه فضاي ديگري براي آموزش  براي تمامي شركت ي آموزش مداومشهري آموزش يك برنامه

ها يا  ي شهري آموزش، به منظور فعالتر كردن مشاركت، برقراري روابط ميان شوراها و انجمنمشاوران فراهم آورد. درنهايت دبيرخانه

  كرد.هاي محلي را تشويق مياتحاديه

گيري  جتماع مدرسه با رأيكند. در مدارس پورتوآلگره، مدير را كل اسازي را تضمين ميرد كه دموكراتيكساختار ديگري نيز وجود دا

مي انتخاب  انتخابمستقيم  تصميمات شوراي مدرسه همين فرد  اجراي  اين رو مسئول  از  برنامهكند.  براساس  ارائه  شده  است كه  اي 

هاي حكومت مركزي در شوراي مدرسه باشد، بلكه كسي است كه در آن  ي خواستهدهد. به همين دليل مدير فردي نيست كه نمايندهمي

اما مسئوليت اين اجتماع  انتخابات ختم نمي  اجتماع آموزشي خاص، طرفداران زيادي دارد.  ي  شود. اجتماع مدرسه، به واسطهتنها به 

  داند.كند و او را مسئول ميهاي مدير نيز نظارت ميشوراي مدرسه بر فعاليت

پذير ساخت. در انتخابات مديران،  گيري از بسيج مردمي را امكانانتخاب مستقيم مديران از سوي اجتماع آموزشي، سطوح چشم   فرايند

  داده بودند.  يرأنفر  3٠٠٠٠، تقريبا 1٩٩8در سال 

و   رييتغ  ل مديريت دموكراتيك وآموزان اصو دانشكه در آن    شودمي  ليتبد   يمدرسه به مكاندر اين فرايند،  شود،  كه ديده ميهمچنان

  كنند.مي نيروزمره تمر  يو در زندگ آموزندرا در عمل مي يتحول اجتماع

  هاتيموفق  يابيارز

 نيا  اياست. آ  يپرسش مهم همچنان باق  كي   اماداشتند.    انيكه در پورتو آلگره جر  ميتمركز كرد  ييو سازوكارها  ندهايما بر فرا  نجايا  تا

بوده  ،سازوكارها اهداف  به  رسيدن  براي  مناسبي  ااندراهكارهاي  در  فقط    ني؟  ده  ياحتمال  جي نتا  يبرخ  ميتوانميجا  ارائه    را يز  م،يرا 

  ي هادنيبه چالش كش  د،يد  ميبعد خواه   يهستند و همان طور كه كم  نيدر پورتو آلگره در حال اجرا و هنوز هم در حال تكو  تاصالحا 

  پردازيم:]ها ميجا ما به بيان تيتروار برخي از اين موفقيت. [در اينبوده است اني در م زي ن برال ينول يجد

 ي اتجربه  ،كنندميمشاركت فعال جوامع را فراهم    ينهيكه زم  يياهداف و سازوكارها  يدسته جمع  نييبا تع  يشهروند  يمدرسه  

 ييهاآن) و  يآموزش  كاركنان» (دهنديدانند» و «آموزش م يم «كه    يي هاافراد به آن  ميمدرسه از تقس  نياست. ا  ز يواقعا تحول برانگ

از تفكر نه تنها در آموزش، بلكه در مورد كل جامعه، در   ينينو يوهيفاصله گرفته است. ش ،»نندببي «آموزش دي و با »دانندينم«كه 

 است.   ي ريگحال شكل

 ]ها» بيزار است،) (كه از «تفاوتمسلط    يساختار كل  كي  چندفرهنگي را در  ييمحتواعمدتا    ] نئوليبرال،يِچندفرهنگ  يهابرنامه

ي شهروندي در مقايسه با مفهوم چندفرهنگي  كنند. مدرسه«جريان اصلي» هدايت مي  يك  يعني چندفرهنگي را در  دهند.ارائه مي

اي  مفهوم تازه  ند،يفرا  نيدر اهاي مهمي دست يافته است.  زدايي شده است، به پيشرفتدر «جريان اصلي»، كه چندفرهنگيِ سياست

فرهنگ  از تنوع  به  ماحترام  شكل  بيمدرسه  :رديگيها  افراد  كه  باور  اين  كشيدن  چالش  به  با  شهروندي  محلهي  از  يا  نوا  ها 
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افرادي را در مركز قرار  توانند مشاركت كنند، اين منطق را وارونه ميآبادهاي فقيرنشين، به دليل «ناآگاه»بودن نميحلبي كند و 

با مشكالت  مي اكنندميپنجه نرم  ودستدهد كه خود روزانه  به ظاهر   »يشورش   فرهنگيِدآن را «چن  رويپروژه با آن چه ژ  ني. 

 نيمهم در ا يهايريگمتصمي در سازنده يمشاركت كنندگان نقش يتمام «كه در آن  يا فرهنگيدچن  ؛هماهنگ است كامال نامد،يم

باز   ي برا  يريادگي  شگاهيبه آزما  تواندميچگونه    مدرسهشوند و  ياستخدام م  يچه كسان  ،شودمي  سي : چه تدركنندمي  يموارد 

 ». شود ليتبد  يو شجاعت مدن يانتقاد يِپرورش شهروند 

 شد،  گويي چه معنايي داشت و چگونه اجرا و به كار برده ميكه پاسخگويي و شفافيت نيز مهم بودند. اما اينمسائل مربوط به پاسخ

 شدند. هاي صرفا استاندارد شده محدود نميترديد به سازوكارهايي چون آزمونموكراتيك شده بود و بيد  ااساس

  كرد، در خودِ برزيل و در بسياري از كشورهاي ديگر عملي عادي بود؛ كشورهايي كه در چه كه دولت مردمي از آن اجتناب ميآن

شوند كه  هايي مسئول دانسته مين واحدها بر اساس معيارها و مالكشود، اما خود ايها قدرت به واحدهاي محلي سپرده ميآن 

  هاي دموكراتيك نيستند.مبتني بر تصميم

  ي بر مسائل  يريگو چشم  يمتحول شده آثار واقع يدرس  يها و برنامه  يمشاركت  يندهايفرا  نيا  اي پرسش مطرح است كه آ نيهنوز هم ا اما

    :دهندينشان م يريگبهبود چشم تيفي، اما به ظاهر از لحاظ كها محدودندنه. گرچه داده اي در مدارس داشته است  تيهم چون محروم 

 داد.   شي درصد افزا ٢٢٠از  شيتعداد مدارس را ب  د،يبه قدرت رس 1٩8٩كه در سال   ياناز زم   يدولت مردم 

  دي رس 1٩٩٩نفر در سال   ٥٠٠٠٠از   شيب ، به1٩8٩نفر در سال   ٢٤33٢ان ثبت نام شده از آموزدانشتعداد  . 

   ي كه ما درباره  دي (به خاطر داشته باشاست    درصد بوده  1٠به    كيوحشتناك نزد  يرقم  ها يلي، درصد ترك تحص1٩8٩در سال 

 زان يماين  هولناك بود.    اه حقيقتد كودكان محروم و طردش   يمسئله برا  نيا  جي نتا.  )ميكنيو متوسطه صحبت م  ييابتدا  مدارس

  پروژه است.   نيا  يآموزش   يآوردهادست  نيتراز مهم  يكي  نيا  يافت.درصد كاهش    ٩7  يبه اندازه  1٩٩8در سال   ليترك تحص

  مشكالت بالقوه

ند سازوكارها  چهر  .ميباش  نيم خوشبهاز حد    ش يب  ميخواهيمثبت بوده است، اما نم  اريجا بس  نيپروژه تا به ا  ن يما از ا  يابي كه ارز  يحال  در

طردشده كمك    يخي داشتند كه به ادغام افراد از لحاظ تار  يآموزش   يزيرهي در پا  ياد يز  ييتوانا  يشهروند   ي مدرسه يهتاز  يو برنامه درس

  :كرد يرا بررس هاآنبا دقت  دي وجود دارند كه با  زين  ي، مشكالت بالقوه اكندمي

هاي تكوين، سلسله مراتب در آموزش  [ در اين پروژه به كمك دوره هاست.  سلسله مراتب در دوره  ديمشكل بالقوه امكان باز تول   كي

آموزان براي رفتن به سال تحصيلي بعد، حتما سال تحصيلي قبل را گذرانده باشند. بلكه با دانشي  برچيده شد. يعني نياز نبود كه دانش

نمود. در  محتواي آموزشي بومي به گذر از نظام سلسله مراتبي كمك مي  . همچنينشدندساالن خود ميسني هم   كه داشتند، وارد گروه

ها  دوره  نياساالن خود عقب مانده بودند، تشكيل گرديد.]  آموزاني كه خيلي زياد از همهاي پيشرفت براي رساندن دانشها، گروهكنار اين

  د بمانن  يدر مدارس باق  ترك تحصيل نكنند،  آوردند كهيان فراهم مآموزدانش  يامكان را برا   نيا  هاآن.  بودند  ياشمندانهياند  اريبس  ينوآور

    .]ها داشته باشدتوانست تأثيري مهم در زندگي آناي كه ميي درسي جديد شركت كنند. برنامهو در برنامه[
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با  ن،يبا وجود ا بپرس  يبا كم  دي ما  آ  ميتأمل  ا  يي هابخش    ا يكه  اتوانمي  ت يساختار در نها  نياز  به  از    ياسلسه مراتب تازه  جاديستند 

ا  آموزاندانش شوند    نيدر  منجر  گروه   ايدوره  تعب  شرفت،يپ  يهانه.  موقت  اشدمي  ري گرچه  خطر  از   »يدوم  يرده «گروه    جاديند، 

  ان را به همراه داشتند.آموز دانش

بالقوه تار  (دولت مردمي). حزب كارگرشوداجتماعي مربوط ميي طبقه  ي ديگر، به مسئلهمشكل  ماركسيستي از    يخي از لحاظ  فهمي 

اند كه طبقه را  متهم  يستياز سنت ماركس  ييهابخش ن،يبا وجود ااست. البته درك روابط طبقاتي بسيار مهم است.  ي طبقاتي داشتهسلطه

اشكال ظلم و ستم را تابع    گر يرو د  نيو از ا  رنديگيدر نظر م  ليتحل  يمقوله  نهابلكه غالبا به مثابه ت   ل يتحل  ياصل  ينه تنها به عنوان مقوله

منتشر شد، بارها    يدولت مردم يكه از سو ي در مطالب جه،يدر نت .اتهام درست است)  نيا يكه در موارد م يكني(و ما فكر م داننديطبقه م 

به حساب    مهم  يعنصر  ل يبرز  يجامعهكه در    ،يبه ظلم وستم نژادمثال  اما  ،  آمده است  يبه ظلم وستم طبقات   ياشارات واضح و روشن

  ده يرا كامال به طبقه كاهش داد ناد  هاآن  توان ميرا كه ن  ي ايظلم و ستم نژاد   يهايژگي موضوع و  نيتر اشاره شده است. اآمد، كميم

. گرچه  رديمدرسه مورد بحث قرار بگ  ي هاتي فعال  »بودنمحور    دپوستيسف«   ستيبايم   فتد،ياتفاق ب  ياگر قرار است تحول. [شايد]  رديگيم

  يها ساختار پژوهش  نيا  يابيارز  يبرا   د ياما با  است،  ي ريگدر حال شكل  جي به تدر  ند يفرا  نيدهند كه ايشده نشان م  ليبه ظاهر اسناد تحل

  .رديپوست بودن صورت گ دي سف  يهااستيس  ينهيدر زم )ينگار قوم حا ي (ترج يشتريب

  ي آن برا   يامدها ي ، پشودمي  دي كأت »  «مرد بودن  يها يژگيكه بر و  لياز برز  ي ادر منطقه  يجنس  يها شي و گرا  تيعالوه، از لحاظ جنس  به

  . آشكار باشد د يبا يجنس شيزن و گرا/مرد ،سنتي  يهانقش

ها مدارس شهروندي  شواهدي وجود دارد كه بنا بر آن  نماندند.  پنهان  ،بالقوه  اين مشكالتآموزش    يشورا   رخانه يبا توجه به اعتبار دبالبته  

شان قرار دادند. به عالوه آموزش مداوم معلمان در مدارس شهروندي فضاهايي را ايجاد كرد و  هاي موضوعيمسائل نژادي را در گره

هاي نظري براي  شوند و در نتيجه حوزهانايي» مطرح ميهاي مربوط به نژاد، جنسيت، گرايش جنسي و «توها بحثكند كه كه در آنمي

كشند. عالوه بر اين دولت مردمي چندين هيئت  ي اين مضامين را به چالش ميگيرد كه سكوت دربارههاي تازه شكل ميايجاد فعاليت

اي از اين  نيز بخش عمدهشان مطرح كردن مضامين جنسيت، نژاد، گرايش جنسي و مذهب بود. معلوليت  اي داشت كه وظيفهمشاوره

  . دستور كار بود

قدرت و نفوذ    يخي كه از لحاظ تار  گانيدكننشركت  ؛ اين احتمال وجود دارد كهپروژه وجود دارد  نيا  يبرا   زين  يگريد  يمشكل بالقوه

  اند، بر شوراهاي مدرسه و ديگر سازوكارهاي مشاركت مردمي مسلط شوند. كالم بيشتري داشته

مدارس   يد. نخست، همهنكاهش ده مسئله را  نيند احتمال وقوع اتوانميدارد كه   يخاص ي هايژگيو ي پورتوآلگرهنمونهاما به نظر ما، 

بنابراپورتو آلگره قرار گرفته  نينش  ريفق  يدر نواح  يشهر  نمونه  ن،ياند.  بر ا  كي كالس  يها از  ها مسلط  بحث  نيافراد طبقه متوسط كه 

  اند حضور ندارد.  شده قعمدارس وا  نيكه ا يمعموال افراد طبقه متوسط در مناطق رايز، شوند اجتناب شده استيم

  ي تسلط  چيند كه ه ادنشان د،  در پورتو آلگره  يمشاركت   يبندبودجه  يندها ياز فرا   شواهد]  ي برخي، با ارائه[عالوه براين برخي از مطالعات 

كه در   يافراد  انيم  ،يمشاركت  يبودجه بند  ندياست. در فرا  تهوجود نداش  زنانهيو را  ييشورا  يندها يقدرتمند در فرا  يها از جانب گروه

  به طور كلي   هر چند كه .  كردميكم سواد» با متوسط شهر مطابقت  «وجود داشت و سهم افراد    يتيجنس  يند برابر كرد ميجلسات شركت 

باسو   شتريب افراد  اامردان و  اكردميجلسات صحبت    نيد در  تعداد سال   نيهمچن  هشپژو  نيند، اما  عامل    مشاركت  يها نشان داد كه 

تعداد سال .  استهبود  تريمهم بودند، عامل مهمهايي كه افراد در جلسات مشا[يعني  براي تخمين ميزان مشاركت در  ركت كرده  تري 
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  ش ي را افزا  يمشاركت  يمشاركت در طول زمان برابر  ظاهربه  «  قت،يدر حق  ].هاي جنسيتي و طبقاتيگيري بوده است تا ويژگيفرايند تصميم

  يتيو ترب  مي با توجه به اهداف تعل  ژهيبه و  ،رايندي اين ف شود كه ما دربارهاي است كه باعث ميكنندهن پيامد كامال دلگرميا  .»دهد  يم

توانيم به طور كامل ارزيابي كنيم كه آيا اين مشكل   ها در اين زمينه نمي. با اين همه با توجه به كمبود دادهميشينديآن، مثبت ب  يآگاهانه

  در پورتو آلگره وجود داشته يا نه.

تواند  اين موضوع مي، ه استي مدارس شهروندي مبتني بر درگيري فعال شهروندان بودژهوكل پري نيز وجود دارد.ي بالقوه ديگر مسئله

گيري ضروري  چون مقامات شهر از شركت شهروندان در تمامي مواردي كه فرايند تصميم  پذيري پروژه را با ترديد مواجه كند.تداوم

توانست «بار  شد. دعوت مردم براي شركت در جلسات مير ميها چند برابكردند، ضرورت درگيري فعال اعضاي اجتماعبود، استفاده مي

غل داشته  مضاعفي» بر دوش كساني باشد كه از پيش درگير مسائل ديگري بودند؛ مثال فردي از طبقه كارگر كه مجبور است دو يا سه ش

سوي ديگر، نتايج آشكار مشاركت  هاي دولت مردمي تاكنون موفقيت آميز بوده است. از  باشد. ترغيب مردم براي مشاركت، با حمايت

  كنندگان است.هاي جديد مشاركتها و هم براي خلق نسلهم براي قابليت تداوم مشاركت  ،(مانند كاهش ترك تحصيل)، بهترين تضمين

  واهد يافت يا نه.  گرا اين برنامه ادامه خبين باشيم. آيا با روي كار آمدن احزاب ديگر، مانند حزب راستتوانيم زياد خوشبا اين همه نمي

آموزشيشود كه چگونه يك دولت شهري ميبه عنوان مشكل آخر اين سؤال مطرح مي كند كه آشكارا  توانست سياست  اي را اجرا 

هاي نوليبرال قرار داشتند. يكي از داليل  هايي كه كامال تحت تأثير حركتهاي سياست ملي برزيل بودند، سياستمخالف بسياري از جنبه

به صورتي بالقوه ميزان استقالل شهرها و توانند  هايي كه مي. سياستكار در سطح ملي استهاي نوليبرال و نومحافظهسياست  خودِآن  

  اين چيزي است كه بايد در آينده دنبال شود.د. ن هاي آموزشي مسلط تحت تأثير قرار دهها را در اجراي سياستايالت

  آينده چه چيزي را به دنبال دارد؟ 

اند، اند و ساختار آموزشي منحصر به فردي كه ايجاد نموده هايي كه به نفع توانمندسازي جوامع فقير داشتهشهروندي بنا به ويژگيمدارس  

ي كساني كه عميقا نگران اثرات بازسازي نوليبرال  براي همه(مثال    .دن نه تنها براي برزيل، بلكه براي خيل ديگري از افراد بسيار اهميت دار

تواند  ي آزمايشي بسيار مهمي براي پاسخ به پرسش «آيا آموزش ميپورتو آلگره نمونه  )ي آموزش و پرورش هستند.كارانهنومحافظهو  

هاي روش آموزش و نقش ديالكتيكي آن در ي سياستي تفكر ما دربارهرود و تأثيرات مهمي بر نحوهجامعه را تغيير دهد؟» به شمار مي

  اعي دارد.تغيير و تحوالت اجتم

اعي  اما نبايد موقعيت كنوني نظام آموزشي پورتو آلگره را ناديده بگيريم و بايد آن را به صورتي انتقادي ارزيابي كنيم. تغيير و تحول اجتم 

ي  رهرسد. به باور ما، صداقت درباهاي طوالني و سخت به نتيجه مياي كه ممكن است بعيد و نامحتمل به نظر برسد، با تالشو آموزشي

  . آموزندهايي كه ممكن است اتفاق بيافتد، نيز چيزهايي به ما ميشكست

هاي متفاوتي از شهر  كنيم. اين مشكالت در بررسي چهار مدرسه در بخشما دو مورد از مشكالت مدارس شهروندي امروز را بررسي مي

  به چشم خورده است.

كنند.  شان به تعداد كافي در جلسات شركت نميآموزان و والدين، دانشاولين مشكل مربوط به شوراهاي مدرسه است. در برخي مدارس

دهند و در جلسات نيز به ظاهر اكثر  شوند، اين اعضا به ندرت تشكيل جلسه ميي اعضاي شورا انتخاب ميها همهدر مدارسي كه در آن

شود  كنند. در اين چهار مدرسه به ندرت ديده ميمضا ميهاي مالي مدير را ا هاي مدير مدرسه را تأييد يا حتي صرفا گزارشها تصميمآن 
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هاي مهم را اين شورا يا يك شوراي فعال و مشاركتي در خود مدرسه بگيرد. اين مسئله جدي است، چون شوراهاي مدرسه  كه تصميم

  آموزان به موضوعات مربوط به مدرسه است. يك راه رسمي براي برانگيختن عاليق والدين و دانش

ي سياست «رفوزگي  هاي تكوين، به ويژه در نتيجهاند كه دورهادعا كرده  فشود. نيروهاي مخال م به برنامه درسي مربوط ميمشكل دو

  آموزان فقير ارائه كرده است.  ممنوع»، آموزشي با جديتي كمتر به دانش

اما بايد مراقب اين انتقاد باشيم.   است.ي دولت مردمي اين گفته صادق نبودهدهند در دوره شواهد محكمي در دست هست كه نشان مي

اند. محيطي كه در  كنندگان برنامه درسي، تمامي انرژي خود را صرف ايجاد محيطي پذيرا و امن كردهچرا كه بيشتر مديرات و هماهنگ

راي ارزش هستند؛ چيزي كه  شود كه داهايي برخورد ميها همچون انسانشود و با آنها استقبال ميكنند كه از آنآن كودكان احساس مي

اند، كه هم  گري» و مراقبت و توجه گير افتادهايميان «حرفه  ،شود. به ويژه بيشتر معلمان زنشان مشاهده نميدر ديگر لحظات زندگي

  آموزان خطرآفرين است.براي كارِ خود معلم و هم دانش

به وضوح برداشت مي آموزان ندارند يا حتي اين پيام را  نتظار تحصيلي زيادي از دانششد كه معلمان ادر بازديد از مدارس اين نكته 

جا باقي بمانند. (يكي از زند كه در همانگونه رقم ميها را اينآيند كه سرنوشت آنآموزان از محيطي ميكردند كه اين دانشمنتقل مي

ها بر اين باور بودند كه به  ؛ زيرا معلمشوندداشته مي  نگهدهد و دفترهاي تكليف نيز در مدرسه  ها نميگفت كه تكليفي به بچهمعلمان مي

  گردند.) شوند يا پاره و كثيف بر ميتوجهي والدين، اين دفترها به مدرسه برگردانده نميدليل شرايط بدِ زندگي و بي

  .]  رسدي درسي باشد، مربوط به نگاه معلمان به نظر ميكه مربوط به برنامه[در واقع مشكل، بيش از آن

ي درسي خود، آشكارا  هاي مربوط به برنامههري آموزش با سياستش ي  اين خطر دقيقا همان چيزي است كه دولت مردمي و دبيرخانه

كردند. اما مديريت آموزشي كنوني كه جايگزين دولت مردمي شده است، براي ايجاد يك برنامه درسي متمركز براي هر  رزه ميبا آن مبا

داري از برنامه درسي محلي  ساله در تالش است. واضح است كه اين برنامه دقيقا مخالف موضع دولت مردمي در طرفي يك  دوره 

  است.  

تواند جامعه را  ، كوچك نيستند. از اين رو پرسش دوگانه است: نه تنها بايد بپرسيم كه «آيا آموزش ميها اشاره شد مشكالتي كه به آن

  تغيير دهد؟»، بلكه همچنين بايد بپرسيم كه «آيا اين تغييرات پايدار هستند يا نه؟»

  هايي از پورتو آلگرهدرس

گرفت و شانزده سال اقامت دولت مردمي در شهرداري پورتو آلگره  اي قدرت را به دست  ، ائتالف سياسي مركزگراي تازه٢٠٠٥در سال 

دارد و هرچه را كه بد است، تغيير  نگه مي  ،خاتمه داد. نامزد انتخاباتي وعده داده بود كه در صورت پيروزي «هرچه را كه خوب است

  دهد.  ناميد، تغييري ن آورد شهر ميبندي مشاركتي را كه دستدهد». او قول داد كه بودجهمي

كردند كه آموزش  بندي يادگيري مدارس شهروندي صورت گرفت. مخالفان ادعا ميي زماندر خالل مبارزات انتخاباتي حمالتي به شيوه

هاي  دوره   ي «تجديد نظر در سياستها ايدهي گذشته قوي نيست. آنرفوزگي ممنوع در مدارس، به اندازه  در پورتو آلگره، به دليل سياست

ي آموزشي خود گنجاندند. اما كمي پس از انتخابات، در پژوهشي كه با معلمان مدارس شهروندي صورت گرفت، ا در برنامهمدرسه» ر

آور بود ها باقي بماند. چنين حمايت شديدي براي مديريت جديد شگفتخواهند اين دورهها اظهار داشتند كه مياكثر قريب به اتفاق آن

  هاي تكوين را نگه دارند. ست دورهها تصميم گرفتند كه سياو آن 
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گذاشت.  ي درسي باز ميگيري در مورد ساختار برنامهمديريت تازه رويكرد مداخله نكردن را پيش گرفت كه دست مدارس را براي تصميم

طرح  ي مركزي  ستهها را به عنوان ههاي موضوعي را اجرا كرد و نه پژوهش در اجتماعهاي قبلي، نه گرهاين رويكرد، برخالف مديريت

انهدام مدارس شهروندي را بدون   ،ي درسي ادامه داد. به نظر بسياري از معلماني كه به دولت مردمي نزديك بودند، اين استراتژيبرنامه

ا  گونه سياست آشكاري براي مدارس، مفاد طرح پيشنهادي پيشين ري هيچي آشكار با آن در پي داشت. مديريت تازه بدون ارائهمقابله

  هاي موضوعي آغاز كردند. هاي درسي را بدون توجه به گرهدهي و طراحي برنامهاكثر مدارس سازمان از مجتوا تهي كرد.

با وجود اين، اين گروه از مدارس به سنت محتوامحوري كه پيش از اجراي مدارس شهروندي وجود داشت، بازنگشت. (و اين براي هر  

آموزان در  اي را كه به طور جدي از سوي دانشفريره  »ي1«مضامين زايا   سمهم است.) اكثر مدار   دو پرسشي كه كمي پيشتر مطرح كرديم

البته ميها بررسي شده بودند، به كار ميپروژه اي  هاي موضوعيشبيه به گره  ،هاي حاوي مضامين زاياپروژهتوان گفت كه اين  بردند. 

اما نشان ميدانها را روش ايدئال مينيستند كه دولت مردمي آن آلگره ياد گرفتهست.  پورتو  مدارس  برنامهداد كه  را  اند كه  ي درسي 

ها  معلمي اين طرح پيشنهادي را حفظ كردند.  اي عميق تدوين كنند. اكثر مدارس ساختار اوليهبصورت محلي و دموكراتيك و به شيوه

بين و خواهند يك مديريت روشنئه شده بود موافق نبودند، اما نميگويند كه حتي اگر با تمام اصولي هم كه اراها آشكارا ميدر مصاحبه

  نگر براي آموزش را از دست بدهند.  آينده

سازي تغييرات و محافظت از اين تغييرات ضروري  هاي پورتو آلگره اين است كه وجود دولت براي نهادينهترين درسشايد يكي از مهم

معلمان در مدارس در فضاي  كه  دهد كه دولت ديگر منشأ اين تغيير و تحوالت نباشد. وقتي  يقعي زماني رخ مابود. اما تغيير و تحول و

گاه است كه تحول واقعي و پايدار رخ  ها تهيه كنند، آنآموزان و اجتماعي درسي را به همراه دانشدموكراتيك زندگي كنند و وقتي برنامه

  گويد:يدهد. اسالوي ژيژك در يك سخنراني در آرژانتين ممي

حلي براي مشكالت در شرايط موجود وجود ندارد و [...] شما بايد فضاي  آيد كه هيچ راهپديد ميشهر واقعي زماني  «آرمان

خيزد؛ شما مجبوريد دنياي ديگري  شهر از نيازهاي درون برميشهر تخيالت واهي نيست؛ آرماناي ايجاد كنيد. آرمانتازه

  بست تصور كنيد.»اين بنرا به عنوان تنها راه خروج از 
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