
EDUCAÇÃO POPULAR NA ESCOLA E QUESTÃO DA PARTICIPAÇÃO 

POLI,  Odilon Luiz - UNOCHAPECÓ 

GT: Educação Popular /n.06  

Agência Financiadora: CNPq/FAPERGS/UNISINOS 

 

O presente trabalho tem por objeto a discussão da relação entre educação 

popular, escola e participação, com atenção especial ao papel desempenhado pelos 

movimentos sociais nas situações em que os princípios da educação popular são 

incorporados no projeto político pedagógico das redes de ensino público, situações estas 

que vêm se multiplicando pelo país, especialmente em redes municipais de ensino. A 

experiência em foco aqui será a do Movimento Popular do Bairro Santo Antônio de 

Chapecó(SC),  em sua trajetória de lutas por educação,  enfocando especificamente o 

caso da Escola Reunida Municipal Dilso Cecchin, antes e após a sua criação, 

envolvendo o período que se estende de 1991 a 2001. O objetivo é, principalmente, 

caracterizar e discutir o processo de participação popular nos diferentes momentos da 

vida da escola, desde a luta pela sua criação, até a construção e implementação de seu 

projeto político pedagógico. A questão que se busca elucidar é se a presença marcante 

do movimento popular de bairro1 nas lutas para conquistar a escola, corresponde à sua 

presença posterior, após a construção/instalação  da escola em si, e o modo como essa 

situação vem evoluindo a partir da incorporação dos princípios da educação popular na 

rede pública municipal de ensino a qual a escola se encontra vinculada. 

As reivindicações e lutas dos movimentos sociais populares por 

educação não são novas e já foram estudadas por diversos autores em diferentes 

momentos da história2. O que tem sido percebido é que, muito embora a população 

tenha demonstrado motivação e disposição para organizar-se e atuar frente ao estado 

para garantir o direito à escola, após a instalação desta, a relação entre a escola e os 

movimentos sociais organizados tem sido muito menos intensa e geralmente tem 

permanecido restrita à questões de ordem prático-operacional (arrumação do ambiente, 
                                                 

1 O Movimento Popular de Bairro,  segundo AMMANN (1991) é uma forma específica 
de movimento social.  Tem como uma das razões de sua constituição “a consciência da falta de moradia, 
de escolas, de equipamentos de saúde, de transporte, de creche, de energia elétrica, de esgoto, etc, que as 
compele a iniciar a luta” (ibidem, p. 57).  Porém, mesmo tendo as necessidades cotidianas como ponto de 
partida e uma certa heterogeneidade em sua constituição, o movimento popular de bairro pode, em seu 
desenvolvimento, superar o âmbito dos problemas imediatos e conduzir suas ações para questões mais 
abrangentes que dizem respeito à vida social em geral.  

2 Nesse sentido, ver por exemplo AMMANN (1991),  BOSCHI (1982),  GOHN, 
(1992), SPOSITO (1992 e1993), dentre outros.  
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aquisição de alguns equipamentos, organização de festas, etc.)  sem qualquer 

participação mais efetiva na construção e implementação da proposta político 

pedagógica da escola conquistada. Uma nova expectativa, contudo, passou a ser criada, 

a partir do momento em que, em diversos municípios do país, os princípios da educação 

popular, construídos a partir da organização e participação popular3,  passaram a ser a 

principal referência teórico pedagógica das redes públicas de ensino.  

Essa questão se torna relevante quando tem em vista discutir as 

possibilidades da escola em contribuir com o resgate da cidadania ativa das classes 

populares que a freqüentam e que, ao longo da história, vem buscando resgatar o direito 

de tomar parte na definição dos rumos da sociedade brasileira, sem ter, contudo,  podido 

contar, efetivamente, com a contribuição da escola para o fortalecimento da sua 

organização.  

Como coloca CALDART (2000), para compreensão do significado das 

práticas educativas que acontecem na escola e sua inserção na vida das classes 

populares é importante retomar algumas questões que estão na origem da própria 

reflexão pedagógica.  

“Como nos tornamos humanos? Como educar as pessoas para que cresçam 
na sua condição humana? Quando este tipo de pergunta é colocado, 
certamente fica mais difícil de fechar a discussão apenas em torno da escola. 
Mais ainda se estas perguntas forem colocadas em relação a contextos 
históricos concretos como: como formar o povo brasileiro para recuperar a 
sua condição humana de sujeito da história de seu país? Com desenvolver 
nas pessoas valores humanos capazes de interromper a lógica de barbárie 
social que impera em nossa sociedade? Sobre a escola teríamos que 
humildemente perguntar: como ela pode ajudar nesta formação? A teoria 
pedagógica empobrece à medida que não se coloca mais as questões que a 
dinâmica social está trazendo para a educação. Isto recoloca o vínculo entre 
educação e movimentos sociais, além de recuperar a matriz pedagógica 
originalmente constitutiva da própria pedagogia e traz novas dimensões a 
ela, transformando-a (ibidem, p.56).  

Com esta reflexão sobre formação humana recupera-se também uma 

concepção mais universal de educação, para pensa-la para além dos estritos limites da 

escola e para situar esta no contexto das práticas educativas mais universais. Caldart 

prossegue, colocando que o predomínio de uma certa visão propedêutica, transmissiva, 

utilitarista e reducionista da educação, que a vê apenas como preparação para a vida, 

restringindo-a cada vez mais esta vida a uma competição no mercado de trabalho, levou 

a centralizar a reflexão pedagógica na escola, levando a um distanciamento de uma 

                                                 
3 Ver nesse sentido, por exemplo, PALUDO(2001).  
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concepção mais ampla de educação. Isto, contraditoriamente impede a própria 

realização atribuída à escola. A consciência dessa crise de identidade abre espaços para 

o avanço da reflexão, seja em concepções que visam a transformação social, seja em 

concepções que tentam manter o atual estado de coisas (ibidem).  

Ou seja, para que se possa apreender o significado da atuação da escola, 

é fundamental compreender que a escola não é o único espaço de educação. Apenas se 

compreendermos a educação enquanto processo de formação humana, que se realiza 

através de múltiplas experiências, no sentido que lhe confere E. P. THOMPSON (1981),  

pode-se dimensionar corretamente o (importante) espaço que a educação escolar 

representa para as classes populares. Mas isto implica em que os educadores percebam o 

limite da experiência educacional da escola, quando não articulada com outras 

atividades políticas e sociais desenvolvidas na sociedade. Somente quando os 

educadores percebem os limites da experiência educacional que acontece na escola, 

abrem-se à participação em outros espaços e à articulação da educação escolar com 

outras experiências significativas, em que a população se envolve e se organiza em 

torno de diferentes identidades. 

Da complexa relação entre movimentos sociais e educação, pretendemos 

tratar aqui apenas duas de suas dimensões: as lutas pela ampliação das oportunidades 

educacionais e o caráter educativo dos movimentos sociais e, nesse caso, mais 

especificamente ainda, da educação popular como produto histórico dos movimentos 

sociais.  

A necessidade de ampliação das ofertas educacionais, na nossa história 

recente, tem sido uma bandeira capaz de aglutinar pessoas e mesmo articular a 

construção de identidades junto as classes populares. SPÓSITO (1993) realizou um 

inventário detalhado das lutas pela ampliação das oportunidades de educação na cidade 

de São Paulo nas décadas de 70 e 80, o qual nos dá uma idéia da freqüência e da 

importância dessa demanda no contexto das lutas populares no Brasil. 

Os acentuados contrastes sociais, a concentração de renda e do capital, o 

crescimento urbano e a precárias condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, 

exprime o contexto em que ocorreram e ocorrem essas lutas. A partir de tais contrates, o 

crescimento da consciência dos direitos negados e mesmo o desejo de ampliação da 
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noção de direitos, desencadeia inúmeros processos de mobilização, constituindo-se num 

importante eixo aglutinador da organização e construção de identidades.   

Observando as características das as demandas por educação pública, 

Spósito aponta que essas se agrupam em três grandes eixos,   
O primeiro, o mais significativo, diz respeito à conquista da base material 
para o funcionamento das unidades de ensino; o segundo atinge as questões 
relativas a gestão da escola do ponto de vista da participação dos grupos 
organizados ou pais e alunos; o terceiro sob a atividade pedagógica 
propriamente dita (SPÓSITO,1993; p. 139). 
 

Segundo SPÓSITO (1993), as demandas mais presentes e que geravam 

as principais reivindicações dos movimentos populares ficavam em torno da ausência de 

vagas, da forma como essas eram concedidas e pela ausência de construções escolares. 

Na década de 80, além dessas reivindicações incorporam-se e ampliam-se as lutas  que 

são pautadas em novas exigências e na diversificação da oferta.  

As lutas por educação no bairro Santo Antônio de Chapecó, ocorridas a 

partir de 1991 demonstram grande semelhança com essa descrição de Spósito, tanto do 

ponto de vista das demandas, dos atores envolvidos, bem como a forma como eram 

desencadeadas as ações. Revelam ainda o quanto a necessidade de criação e/ou 

ampliação de escolas, em virtude da precariedade das instalações, da falta de vagas ou 

da inadequada localização das escolas continua a ser importante para a população. 4  

O outro aspecto da relação entre movimentos sociais e educação que nos 

interessa é o fato de que o surgimento e a afirmação da  educação popular na concepção 

atual tem uma profunda relação com a práxis desenvolvida no interior de uma 

multiplicidade de movimentos sociais  que marcaram a nossa história.  

Na nossa história recente, a partir das primeiras experiências dos 

movimentos de caráter popular que, desde a primeira república, vem buscando 

construir, sob vários matizes (socialistas, comunistas, anarquistas, anarco-sindicalistas, 

democrático, popular e outros), alternativas  emancipatórias, no sentido da construção 

de uma sociedade mais humana e mais justa, os movimentos sociais tem se destacado 

como locus, originários de iniciativas de educação popular.  

A nova prática discursiva que se origina leva, com muita freqüência, à 

análise e questionamento das condições de acesso das camadas populares ao saber. 

                                                 
4 Para ilustrar essa afirmação, basta tomar o fato de que, nas assembléias do orçamento 

participativo, o tema da construção de escolas e/ou ampliação de salas de aula, continua a ser um dos 
mais freqüentes nas reivindicações das comunidades.  
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Além disso, põe em questão a relação entre o saber popular, construído a partir das 

práticas cotidianas e o conhecimento científico, produzido e/ou e valorizado pela 

sociedade instituída, o qual, com freqüência, mantém uma relação de negação com o 

saber popular. No contexto dessa discussão, a análise da escola e de suas práticas é 

quase inevitável. A partir desse ponto, tal análise passa a desenvolver-se em intensidade 

e alcance variável. Em muitos casos, a prática discursiva dos integrantes do movimento 

limita-se a identificar a oposição entre  os interesses populares e a ação pedagógica da 

escola. É comum, inclusive, nesse caso, construir-se, na prática discursiva dos 

participantes, uma oposição entre a educação "oficial" e a educação “do povo”, sem, no 

entanto, avançar-se significativamente em direção à proposição de uma nova alternativa 

de ação pedagógica.  Outras vezes, porém, dependendo do grau de intensidade dessa 

crítica e mesmo da especificidade do movimento, a crítica à educação formal pode 

avançar para a elaboração de propostas alternativas de educação, em oposição à 

denominada educação "oficial", identificada com interesses contrários aos setores 

(populares) que constituem a base do movimento5. 

PALUDO(2001), reconstituindo a trajetória  da afirmação de uma 

concepção popular de educação no Brasil, demonstra que a emergência  de uma tal 

concepção de educação, comprometida  com a construção de uma sociedade vinculada 

aos interesses das classes populares, deu-se no interior das experiências de organização 

e lutas populares.  A autora demonstra que esse processo de afirmação da educação 

popular, “como uma prática educativa que se propõe a ser diferenciada, isto é 

compromissada com os interesses e a emancipação das classes subalternas”(idem, 

ibidem,p. 82),  foi um processo lento e gradativo. Partindo das próprias bandeiras 

colocadas pelo pensamento liberal e das  reflexões sobre os muitos episódios envolvidos 

nas diferentes lutas, foi, aos poucos, elucidando os  limites das proposições do 

pensamento liberal em relação à educação e estabelecendo uma diferenciação teórica e 

política com as mesmas, tanto no âmbito das  políticas educacionais, quanto no âmbito 

pedagógico.  

 

                                                 
5 Nesse sentido é ilustrativa a longa e significativa trajetória de discussão sobre a 

educação escolar no interior do Movimento dos Sem Terra (MST), a qual conduziu à formulação de uma 
verdadeira “pedagogia do MST”, que apresenta propostas efetivas para a transformação e o 
direcionamento da prática pedagógica das escolas dos assentamentos. Nesse sentido ver CALDART, 
Roseli. A pedagogia do Movimento dos sem terra.Petrópolis, Vozes, 2000.  
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Educação popular na escola pública: a experiência da rede municipal de ensino de 
Chapecó  
 

Em Chapecó (SC), a partir de 1997, com o resultado do pleito eleitoral 

assumiu a administração do município, uma corrente política (frente popular) que se 

propunha a realizar uma  administração democrática baseada a participação popular. A 

partir de então o Município  viveu um momento de ruptura com as formas tradicionais 

de conceber o serviço público e neste contexto a educação  passa a ser repensada. 

Desse momento em diante, a proposta político pedagógica da rede 

municipal de ensino, passou a ser construída coletivamente pelos educadores 

envolvidos, os quais tem buscado diversas estratégias para promover também a 

participação de alunos (as), pais e mães.    

Tinha-se, também a expectativa de que a rica trajetória de organização 

popular anterior, presente no município, pudesse contribuir para  a transformação das 

prática e relações sociais nas diversas instâncias, inclusive na escola. Não se pode 

ignorar, inclusive que, muito antes da vitória da frente popular nas urnas, já se 

registravam movimentos de resistência dentro das redes públicas de ensino e de 

experiências pontuais de promoção da participação da sociedade organizada na escola, 

inclusive no que se refere às questões especificamente pedagógicas. Merece destaque 

principalmente a criação do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública (FOMDEP) 

que, a partir do final de 1993, passou a articular as ações dos diversos movimentos de 

resistência, tanto ligados à rede pública municipal, quanto à rede pública estadual de 

ensino.  

De alguma forma, esse substrato cultural e organizativo influenciou o 

processo de construção do projeto político pedagógico de rede municipal de ensino, 

após a vitória de frente popular no município, a qual tem como objetivo a “construção, 

no cotidiano escolar, de experiências democráticas, cidadãs, coletivas e autônomas 

para que os indivíduos (alunos/as, pais, mães, professores/as) na participação e 

interação de um processo dialógico, se construíssem como sujeitos 

sociais”(CHAPECÓ, 1998, p. 3). A partir dessa definição a Rede Municipal de 

Educação desencadeou a construção de um projeto político pedagógico que vem 

caracterizando-se pela Educação com participação popular, fundamentada nos 

princípios de democracia, cidadania, autonomia e trabalho coletivo. Suprimiu o 
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sistema de seriação e implantou os Ciclos de formação no Ensino Fundamental e as 

Totalidades do Conhecimento na Educação de Jovens e Adultos e nos coletivos dos 

Centros de Educação Infantil. 

No que se refere à gestão democrática do ensino público municipal, as 

principais iniciativas voltaram-se para a institucionalização de um Conselho Municipal 

de Educação, representativo dos diversos segmentos da sociedade civil e das 

comunidades escolares, cujos membros são eleitos pelos próprios pares,  a eleição dos 

dirigentes das escolas e dos Centros de educação infantil, Conselhos Escolares e 

Conselhos dos Centros de educação infantil, elaboração participativa do Projeto Político 

Pedagógico da rede municipal de ensino e das escolas, dos regimentos escolares, 

realização da conferencia municipal de educação e a transparência nos mecanismos 

pedagógicos, administrativos e financeiros da proposta (CHAPECÓ, 1998a, 22). 

O planejamento escolar é construído através da metodologia do Tema 

Gerador onde é feito o estudo da realidade que posteriormente transforma-se em 

conhecimento organizado, ou seja, os conteúdos a serem trabalhados no dia a dia da 

prática pedagógica.  

Esse processo é desencadeado a partir de uma metodologia que é 

denominada de “pesquisa educativa”. Nessa pesquisa as falas e manifestações dos 

alunos, dos pais e dos elementos da organização social (lideranças de associação de 

moradores, do Conselho de Pastoral, dos Grupos de Idosos, dos Grupos de Mulheres, 

etc.) se transformam em uma espécie de mapa pedagógico construído pelos educadores. 

“... o educador se torna um pesquisador, visitando as famílias da comunidade, 

promovendo encontro com lideranças, participando das rodas de chimarrão, dos 

encontros informais para desvelar as relações sociais estabelecidas na comunidade, se 

apropriando das experiências cotidianas, dos discursos das problemáticas ali presentes”. 

(CHAPECÓ, 1999,  p. 25). 

Nesse sentido, segundo a formulação do projeto político pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino de Chapecó, a organização popular tornou-se o ponto de 

partida e o ponto de chegada da prática pedagógica, na ótica da Educação Popular. 

Segundo ela o educador e a escola devem utilizar-se das experiências de 

organização dos movimentos populares para planejar a sua prática em sala de aula 

e sua organização enquanto uma escola que propõe formar cidadãos críticos que lutam 
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por uma possível transformação da sociedade. Portanto, nessa perspectiva, pode-se 

concluir que a participação do movimento popular torna-se central para que se tenha 

uma prática em educação coerente com o discurso de educação popular. 

Em vista da importância dessa participação popular no processo 

educativo e, por outro lado, tendo em vista as dificuldades observadas na concretização 

de tal participação nas experiências concretas de educação formal, uma das questões 

posta para o presente estudo foi exatamente em que medida essa participação ocorreu e 

vem ocorrendo no caso em estudo. A participação do movimento popular de bairro foi, 

de fato, decisiva para a viabilização do atendimento da população pela escola 

pública(criação da escola)? Após a criação da escola, o movimento popular continua 

“tomando parte da historicidade ” (AMMANN, 1976), no que se refere à educação, isto 

é, continua participando ativamente do processo de organização e definição dos rumos 

da escola que atende a população local? A quem cabem as decisões sobre o currículo, 

sobre as perspectivas políticas e pedagógicas do trabalho da escola e da organização 

escolar como um todo?  O movimento popular de bairro participa das discussões da 

proposta pedagógica da escola que ajudou a criar? A existência do movimento popular 

de bairro, enquanto uma instância fundamental de organização da população local para 

a melhoria das condições de vida desta população faz parte do currículo escolar? Sua 

existência é lembrada no currículo escolar? Qual o lugar da organização popular no 

currículo dessa escola, orientada pela perspectiva da educação popular? Que tipo de 

discussões sobre este tema esta escola promove junto aos seus alunos? A pesquisa de 

campo realizada buscou respostas a essas questões.6  

 
 
O movimento Popular de Bairro e as lutas por educação no Bairro Santo Antônio 

de Chapecó: a experiência da Escola Reunida Municipal Dilço Cecchin 

A lutas por educação, no caso em estudo, representaram um importante 

elo aglutinador dos interesses e ações e foram importantes para a própria constituição do 
                                                 

6 O trabalho de campo envolveu, a realização de entrevistas individuais e coletivas com 
lideranças do movimento popular de bairro, educadores e alunos da Escola Básica Municipal Dilço 
Cecchin, análise documental, tanto do arquivo da Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio, 
quanto de documentos diversos da escola, bem como a realização de observação participante em diversos 
momentos da vida da escola. Na sua realização, participaram as pesquisadoras Giseli Blasi, Marcilei 
Vignatti e Elena Bernardi, na condição de bolsistas de iniciação científica do CNPq.  
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Movimento. Ao que parece, a consciência do direito negado acabou por se constituir 

num importante fator de construção de identidade comum entre os moradores 

participantes de diferentes organizações e para o desenvolvimento de um sentimento de 

pertencimento a uma comunidade com objetivos e necessidades comuns. 

Os entrevistados durante a pesquisa referem-se a ela como uma marca 

importantíssima na história do movimento popular do bairro, desencadeada para atender 

a realidade do inicio da década de 90, quando o bairro recebeu um grande acréscimo 

populacional, devido à criação de dois novos conjuntos habitacionais com cerca de 800 

famílias e que gerou um acréscimo considerável no número de  crianças  que deveriam, 

já naquele ano,  freqüentar a Escola. Porões foram alugados e até mesmo as salas de 

catequese da Igreja Católica viraram sala de aula. Não haviam professores suficientes, 

as condições de trabalho para alunos e professores eram demasiadamente precárias.  

Segundo os entrevistados, a indignação dos moradores, lideranças e pais 

com a situação foi tanta que estimulou a entrar na luta até mesmo aqueles que nunca 

haviam participado em qualquer mobilização anterior. Essas lutas foram concretizadas 

através de a uma série de manifestações como abaixo-assinados, assembléias, debates, 

audiências com o poder público municipal, reuniões com pais, entre outros. 

Todas essas ações eram coordenadas pela Associação de Moradores, a 

qual tinha o apoio das demais organizações, que  funcionavam como uma espécie de 

rede, ou seja, as lideranças representantes das diferentes organizações vinham para a 

reunião, planejavam a ação e voltavam para suas bases fazendo com que a ação fosse 

reproduzida e ecoasse  mais fortemente. 

O processo de mobilização dos moradores do bairro resultou na 

efetivação da construção da Escola Reunida Municipal Dilso Cecchim em 1994. 

Tomando por base a classificação das reivindicações e conquistas, 

apresentada por SPÓSITO (1993), é possível perceber a amplitude e os limites das 

conquistas do Movimento Popular do bairro Santo Antonio. Em que eixo podemos 

situar a presença do movimento popular nas lutas por educação no bairro Santo Antônio 

antes e depois da construção da escola?   

Do ponto de vista do primeiro eixo definido por SPÓSITO (1993), que 

diz respeito à conquista da base material para o funcionamento das unidades de ensino, 

a participação do movimento popular de bairro parece estar bastante evidenciada, já que 
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a mobilização em torno da criação da escola envolveu grande parte da população do 

bairro e suas entidades representativas. Já a participação do movimento popular na 

gestão administrativa da escola (segundo eixo), os dados obtidos revelaram que as lutas 

por educação desencadeadas nesse local, além da  conquista da criação da escola em si, 

conseguiram também, parcialmente, participar na gestão material e administrativa do 

novo espaço. O movimento popular, em muitos momentos, conseguiu participar, opinar 

e até mesmo interferir nos rumos da escola. A propósito, atualmente as diretoras são 

eleitas pela comunidade escolar, fruto das políticas implantadas pela administração 

popular na gestão 1997/2000. Apesar disso, ficou evidenciado que, em certos 

momentos, ainda hoje a sintonia entre as diretoras da escola e a Associação de 

Moradores deixa um pouco a desejar, já que as mesmas não se reportam à Associação 

no sentido de que a mesma seja uma interlocutora efetiva para discussões e 

encaminhamentos dos rumos da escola. Na verdade, segundo as lideranças 

entrevistadas, elas sabem do poder da associação e procuram respeitar, mas não 

reconhecem a organização como uma instância legítima, pois não encaminham nada 

explicitamente através dela. Também não se sensibilizam e não se envolvem com as 

prioridades discutidas e definidas para o bairro pela associação de moradores. Nos 

últimos tempos a questão vem evoluindo positivamente, pelo menos, em nível do 

diálogo e das possibilidades de participação na gestão da escola. 

Porém, o mesmo processo de participação não pode ser percebido nas 

questões relativas a atividade pedagógica propriamente dita. O movimento popular 

organizado do bairro nunca participou de qualquer reunião pedagógica ou de qualquer 

processo desencadeado para a definição do sentido e do significado da presença da 

escola junto a essa população e, conseqüentemente, da definição do direcionamento da 

organização pedagógica e curricular da mesma. Num certo sentido, o significado da 

presença da escola no bairro é tido como dado, sem necessidade de qualquer discussão, 

como se fosse possível a existência de uma única maneira de interpretar ou de atribuir 

tal significado, havendo uma função naturalmente definida para a escola. Em momento 

algum o currículo ou a metodologia do trabalho constituiu-se em objeto de discussão 

com a participação do movimento popular, ao menos enquanto organização coletiva da 

população do bairro ao qual a escola atende. Em nenhum momento o movimento pôde 

(e nem mesmo reivindicou) participar da definição das temáticas a serem estudadas na 

escola, a partir da pesquisa realizada por esta junto às famílias.  
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É preciso ter presente que, nos primeiros anos de existência da escola, 

durante a gestão Cecchin/Berdian7, a proposta pedagógica não previa a definição de 

temas geradores para o processo educativo, sendo o trabalho pedagógico organizado de 

modo tradicional, por disciplina, tendo como ponto de partida os próprios conteúdos 

escolares. Neste caso a proposta pedagógica não comportava qualquer espaço de 

participação da comunidade na organização do currículo, nem tinha isto como 

perspectiva. Neste caso, o currículo seguia a lógica da visão funcionalista de educação, 

em que a proposta pedagógica e o currículo escolar devem ser definidos por um grupo 

de especialistas das diferentes áreas, cabendo ao professor o seu desenvolvimento. Logo 

não existia qualquer justificativa para a participação comunitária nesse âmbito. E mais, 

aquela perspectiva de trabalho não colocava sequer a necessidade dos conteúdos 

escolares estarem articulados com a realidade me que são ensinados. 

Porém, a partir de 1997, com a chegada ao poder de um governo 

democrático popular, desencadeou-se um processo de profunda redefinição da proposta 

político pedagógica da rede municipal de ensino, tendo por base a perspectiva teórico-

metodológica da Educação Popular. Um amplo processo de discussão sobre os 

significado, o conteúdo e a forma do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na rede 

municipal de ensino foi posto em movimento e, como vimos acima, a participação e a 

organização popular passaram a ser pontos de referência importantes para a proposta 

político pedagógica da rede municipal de ensino. A partir desse momento criou-se a 

expectativa de uma possibilidade real de participação do movimento popular na 

discussão e definição das questões de caráter político pedagógico e curricular das 

escolas, uma vez que, na ótica da educação popular, a organização popular tornou-se o 

ponto de partida e o ponto de chegada dos processos educativos. E o educador, nessa 

nova prática, deve se tornar, em primeiro lugar um “...ouvinte das decisões do 

movimento popular, deve colocar-se a serviço da prática política da comunidade...” 

CHAPECÓ, 1999, p. 29)8.  

Contudo, analisando os dados coletados, observou-se que  o movimento 

popular do bairro, representando um processo de organização coletiva da população do 

bairro, não tomou parte desse processo e não se constituiu enquanto interlocutor efetivo 

junto à escola e/ou a rede municipal de ensino, na definição de seus rumos. A definição 

de tais rumos, não obstante a participação dos pais em determinadas reuniões e debates, 

                                                 
7 Administração municipal de Chapecó que governou o município de 1993 a 1996.  
8 Grifo nosso. 
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coube efetivamente aos educadores. Observou-se que, efetivamente, a comunidade 

participa da vida da escola através das pesquisas que são realizadas pela escola no 

intuito de definir os temas geradores a partir dos quais o trabalho passou a ser 

desenvolvido.  No entanto, a participação das famílias ocorre de modo individualizado, 

a partir da iniciativa da escola, o que, do ponto de vista da participação social tem pelo 

menos duas implicações. Em primeiro lugar, a definição e o controle do processo de 

pesquisa é exclusivo da escola. A comunidade (e o movimento popular) não participa da 

definição e do sentido e da forma do processo nem dos seus resultados. Este é de 

responsabilidade da escola. Logo, no momento em que a comunidade “participa” 

(através dos depoimentos das famílias individualmente) o faz, na verdade, de modo 

passivo, sem ter controle sobre o processo. Em segundo lugar, o processo de pesquisa 

para a construção das redes temáticas não comporta momentos efetivos de participação 

da comunidade enquanto coletivo e, de modo especial, não comporta a possibilidade de 

interlocução com os movimentos sociais organizados. Por essa razão, pode-se afirmar 

que o movimento popular não logrou atingir o 3º eixo definido por SPÓSITO (1993) de 

discussão da perspectiva pedagógica da escola, nem participa da vida da escola de modo 

ativo, “tomando parte da historicidade” como define AMMANN (1976). 

Assim, o Movimento não tem qualquer participação na vida pedagógica e 

organizativa da escola. E isso pode ser observado sob, pelo menos, três aspectos. Em 

primeiro lugar, como já foi dito, o movimento não participa, enquanto organização 

coletiva, do processo de pesquisa e definição dos temas geradores em torno dos quais a 

prática pedagógica é organizada. Em segundo lugar, no desenvolvimento das atividades 

da escola, o movimento popular, articulado pela associação de moradores, mesmo sendo 

o principal lócus da organização da comunidade  não aparece como um interlocutor 

efetivo para a discussão e encaminhamento das decisões inerentes ao processo. Basta 

observar que boa parte dos professores (que chegaram à escola nos últimos dois anos) 

sequer sabe da existência da associação de moradores e do movimento popular. Em 

terceiro lugar, nem o movimento popular como um todo, nem a associação de 

moradores em particular, fazem parte do currículo escolar. Ou seja, sua existência e suas 

ações não são objeto de análise e discussão junto aos alunos, quando da análise da 

realidade local e mais, sua existência sequer é informada aos alunos, a não ser 

pontualmente, por iniciativa de uma ou outra professora que acompanhou a trajetória do 

movimento desde o início. Essas iniciativas isoladas, contudo, não conseguem colocar a 
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questão da organização popular do bairro ao conjunto da escola. Ou seja, o movimento 

popular de bairro, que esteve na origem da própria criação da escola, atualmente é um 

ilustre desconhecido entre os que hoje se beneficiam dos resultados de sua ação. Vários 

professores revelaram que sequer tinham consciência da participação do movimento no 

processo de criação da escola e que não tem qualquer contato com o mesmo. 

Duas professoras entrevistadas que trabalham a pouco tempo na escola e 

não residem no bairro afirmam não conhecer a história de construção da Escola e tão 

pouco a atuação do Movimento Popular do Bairro Santo Antônio. 

Uma outra entrevistada, que atua há cinco anos na escola e atuava 

também quando a escola funcionava nos porões e com turnos intermediários, afirma não 

lembrar do processo de construção da escola. “Eu não lembro quem puxou essa 

proposta, pois eu estava em sala de aula (Entrevistado nº.05) 

Uma das entrevistadas que trabalha na escola desde 1992 e não reside no 

bairro, demonstra conhecer a história de construção da escola bem como do movimento 

popular do bairro. “A história da associação do bairro eu conheço e procuro me engajar. 

(...) Não é só a APP da Escola sozinha que pensa em exclusivo a escola, mas as 

entidades todas do bairro. Estamos pensando juntos o melhor para o bairro” 

(Entrevistada nº.06). 

Essas informações permitem perceber que,  após a criação da escola, o 

movimento não está presente na definição dos seus rumos, especialmente no que se 

refere às questões pedagógicas, visto que muitos dos atuais educadores da escola, sequer 

sabem de sua existência.  

Já uma entrevistada, que reside no bairro, é professora da escola e 

participa da Associação de Moradores evidencia em sua fala  que procura realizar um 

trabalho trazendo o movimento popular para dentro do cotidiano das séries iniciais, 

discutindo o porque desse movimento, debatendo quais as soluções e propostas. Porém, 

ressalta que nem todos os professores tem essa noção, “Tem professores que são contra 

o movimento, tem professores que não se envolvem e por isso não conseguem perceber 

nem fazer um debate sobre o movimento popular na sala de aula com os alunos, até 

porque não é prática deles, não é envolvimento deles, eles não conseguem incorporar 

isso” (Entrevistado nº.02). 

Do que foi até aqui exposto, pode-se concluir, então que, não obstante a 
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escola estar inserida na proposta de educação popular, que surgiu como uma alternativa 

político e pedagógico para se confrontar com os projetos educacionais tradicionais 

existentes até então e que não representavam os interesses populares; não obstante o 

fato de que a proposta educacional do município  estar embasada na educação popular 

que "apóia-se na organização, posto que a educação não é um processo individualizado 

para o progresso e o desenvolvimento de pessoas mas um processo social em que as 

classes sociais, com interesses não antagônicos, somam forças para a formação de uma 

sociedade historicamente determinada"( NÓBREGA,1988  p. 19); mesmo assim, o 

trabalho desenvolvido pela escola, em que pese todos os avanços conseguidos (que são 

inegáveis) e em que pese a sincera vontade política dos educadores em produzir uma 

proposta alternativa de educação, articulada aos interesses populares,  não tem 

conseguido promover a participação da comunidade de forma organizada, enquanto 

sujeito político capaz de politizar a discussão sobre os rumos da proposta político 

pedagógica da escola.  Também, não tem logrado, enquanto agência educativa, ser uma 

efetiva estratégia de fomento à organização, visto que, em momentos decisivos, age 

como se ignorasse a existência de coletivos organizados na comunidade.  

Para a compreensão devida dessas constatações, há que se ter presente 

pelo menos dois outros aspectos de suma importância. Em primeiro lugar, o trabalho de 

pesquisa junto às lideranças do movimento revelou que este sequer tinha esta 

perspectiva de participação da definição dos rumos pedagógicos da escola no seu 

imaginário e no horizonte de suas ações possíveis. Ou seja, as falas coletadas indicam 

que o movimento popular não desejou e não colocou como meta a possibilidade ou a 

necessidade de participar das discussões sobre o direcionamento político pedagógico da 

escola e no direcionamento de suas ações cotidianas. As entrevistas apontam, inclusive, 

o reconhecimento de que o movimento também deixou a desejar no processo de 

discussão dessa relação após construção da escola.  

O que se observa é que apenas nesse momento (talvez até fruto das 

discussões provocadas pela realização da presente pesquisa) as lideranças começam a 

questionar a escola pelo fato de que, após o processo de sua democratização, não 

chamam a comunidade organizada para construir em conjunto o Projeto Político da 

escola. A discussão do PPP se reduz ao grupo que está na escola. 

O segundo aspecto a ser observado é que essas dificuldades enfrentadas 

pelos educadores da Escola Municipal Dilso Cecchin em promover a participação 
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popular organizada na escola, ou seja em incorporar os processos organizativos 

presentes na comunidade no cotidiano da prática da educação escolar, parece não ser 

uma dificuldade localizada nesta escola, fruto de algum problema localizado nesse 

espaço. Tudo indica ser uma dificuldade generalizada das experiências de educação 

popular em desenvolvimento no âmbito da educação formal no país. Ao que parece, 

a experiência pedagógica escolar brasileira orientada pelos princípios de educação 

popular, em que pese todos os avanços conquistados, ainda não conseguiu produzir uma 

alternativa consistente à essa questão da participação popular organizada na escola9 É 

fundamental não deixar de reconhecer os inúmeros avanços conseguidos, como a 

construção dos conselhos deliberativos escolares, a estruturação dos Conselhos 

Municipais de Educação enquanto uma instância representativa dos diferentes 

segmentos organizados da sociedade e diversas outras práticas que estimulam o 

processo de organização popular. Porém, é preciso também não deixar de reconhecer os 

avanços que ainda são necessários, particularmente no que diz respeito aos aspectos 

propriamente pedagógicos da prática escolar. Esses avanços, longe de ser algo a ser 

conquistado apenas pelos educadores da escola aqui estudada, devem ser tomados como 

um desafio de todos aqueles que se encontram comprometidos com a luta em favor de 

uma prática pedagógica articulada aos interesses populares. 

Conclui-se assim que a incorporação dos princípios da educação popular  

na escola pública é um caminho promissor e tem permitido muitos avanços em direção a 

uma contribuição mais efetiva da escola com o resgate da cidadania ativa da população 

que freqüenta o ensino público.  Grandes desafios, contudo, ainda estão por ser 

superados, como é o caso da incorporação das experiências organizativas da população 

na definição dos rumos das escolas e em seu fazer próprio pedagógico. Para avançar 

nessa direção exige-se que os educadores percebam os limites da experiência 

educacional da escola, quando não articulada com outras experiências políticas 

presentes na sociedade.  
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