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I- INTRODUÇÃO

No início dos anos 80,  a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, através do setor chamado “ Coordenadoria de Apoio ao Educando”,  tinha como projeto central a implantação e implementação dos Conselhos Escola-Comunidade nas escolas públicas do Município, calcados no eixo que ficou cunhado como  democratização da gestão escolar. 
Naquele momento encontrava-me profissionalmente ligada ao programa do setor. Após 10 anos nesse trabalho, com acesso a diversos materiais institucionais, com inúmeras participações em debates junto aos diversos agentes da cena escolar: diretores, professores, responsáveis, alunos, Associações de Moradores; procurei sistematizar todo esse material em um trabalho de pesquisa acadêmica .
Avançando no aprofundamento da temática, venho me dedicando à construir maior compreensão teórica e prática e, assim,  contribuir para desvelar os  múltiplos aspectos em jogo no discurso da participação popular e na relação da população  com as unidades escolares , enquanto instituições do poder público.
Uma inflexão na perspectiva teórico/metodológica com que vinha discutindo o tema tornou-se necessária e , hoje, venho procurando trabalhar dentro do eixo que , de maneira ainda provisória, chamo de “história das políticas públicas de participação popular”.
Atenho-me ao Rio de Janeiro  por duas razões : 1ª) conhecimento da máquina burocrática-administrativa ; 2ª ) por  ser o , hoje, Município do Rio de Janeiro parte fundamental para o entendimentos dos processos educacionais presentes na história da educação brasileira e da educação popular em particular.
Cidade  atravessada por fortes aspectos culturais, políticos e socais,  foi  espaço urbano importante no tempo do Brasil- Colônia,  sede do Reino de Portugal,  capital do Império, capital da República, Estado da Federação , até chegar a unidade geográfica-administrativa de Município.
Sinais desses períodos marcam seu espaço urbano através da arquitetura presente na sua paisagem: nos grandes prédios públicos com diferentes usos socais ( Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Museus Históricos, etc...), nos prédios ainda em uso social educacional,  pois em sua rede encontramos prédios construídos pelo Imperador Pedro II,  por Fernando de  Azevedo quando ocupou o cargo de Diretor da Instrução  Pública do Distrito Federal, escolas do projeto da Reforma de Anísio Teixeira, substituindo Fernando de Azevedo, escolas do Governo Carlos Lacerda , escolas do período de ditadura civil-militar, e mais recentemente os prédios escolares que fazem parte do Projeto Educacional de Darcy Ribeiro, conhecidas como os Centros Escolares de Educação Pública ( CIEPs).
Como nos lembra Le Goff, “ um monumento  não é qualquer coisa que ficou no passado”  LE GOFF, Jacques. Documento/ Monumento, IN: Enciclopédia Einaudi, Porto: Imprensa Nacional/casa da Moeda. 1984. V.1, recuperados e colocados na cena social nos contam histórias . A arquitetura dos prédios escolares, testemunhas caladas das transformações pelas quais passou a cidade em cada época,  nos desperta para a necessidade de pensarmos os projetos educacionais de então, a quem se destinavam e como era vista a população alijada dos bancos escolares.
II- RELEMBRANDO  A  HISTÓRIA RECENTE
Os anos 80 anunciaram-se como os anos da (re) democratização, em que a vida pública ressurge na cena política. Este torna-se o discurso oficial nos anos recentes em que a população brasileira  retomou , mais uma vez, as liberdades "democráticas".
Na década anterior , os movimentos populares viveram a experiência de se organizarem para reivindicar direitos sociais. A população, moradora nas periferias das grandes cidades, identificou interesses comuns que produziram laços de solidariedade, constituindo-se no que passou a ser denominado de novos movimentos sociais(NMS). O paradigma dos Novos Movimentos Sociais é discutido por Maria da Glória Gohn , IN Teoria dos Movimentos  Sociais,  SP, Ed. Loyola, 2ª edição, 2000. 
Surge, a partir dos estudos sobre os novos movimentos sociais, a noção de sujeitos coletivos, entendida " no sentido de uma coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas." SADER, Eder - Quando Novos Personagens Entraram em Cena -São Paulo, Paz e Terra,1988, p.55.
No Rio de Janeiro a efervescência política, há tanto tempo perdida,  apresentava-se com vigor, nesse período. Em meio ao escândalo de tentativas de fraude nas eleições para Governador , em meio a denúncias e recuo dos fraudadores , elege-se Leonel Brizola, apoiado pela maioria da classe popular e por ampla parcela da intelectualidade.
Ainda  hoje, após duas  derrotas para a Presidência da República (1988 e 1994) e com a perda de força política do seu partido político (PDT), o apelo de seu carisma populista junto à população  se faz presente. Esse carisma pode ser percebido através de lembranças, da pessoas mais velhas, do programa radiofônico "A voz do Brasil", onde o político discursava e conclamava o "povo" para defender a "democracia" . 
O sentimento era muito mais forte em 1982, as                                                           subjetividades GUATTARI, Félix trabalhou o conceito de subjetividades enquanto produção social em várias de suas obras, das quais destacamos Micropolíticas. Cartografias do Desejo, em parceria com Sueli Rolnik, editado pela Vozes em 1986.  produzidas pelo retorno dos exilados fazia a  força do líder carismático  imbatível naquele momento onde , com pequenas modificações , ainda se via no populismo, representado por Brizola, um caminho de transformações sociais . 
Inegável o papel importante de Leonel Brizola na cena pública de então, e consideramos  que ele reconheceu , se deu conta, que durante seu período de exílio algo mais passava a fazer parte do cenário político - o movimento comunitário – mas, não consegue valorizar , por sua própria formação política, uma organização da sociedade civil autônoma. 
Para ele " as Associações são  afluentes de um rio mais importante, que é o partido político" ALENCAR, Francisco R. Filho - As Associações de Moradores vinculadas à FAMERJ e a construção de uma Educação para a Cidadania através da politização de base - Dissertação de Mestrado, IESAE, FGV,1990, p.113.
. Devem servir para ajudar ao Estado, e não para, de forma  autônoma , manterem-se como críticos permanentes. Ocorre uma valorização  quase absoluta do poder público, despotencializando o espaço da esfera pública como palco de embates e decisões. Este passa a ser também lugar onde o poder público busca manter  hegemonia. 
 O desafio que se apresentou para  os movimentos sociais que haviam sido produzidos na década anterior, que haviam reinventado a política para além das orientações partidárias, era saber se estariam fortalecidos para o enfrentamento com a velha  forma de se fazer política. Como escapar dos riscos da cooptação e da burocratização?
Importante ressaltar que  “participação e comunidade”  concebidas sob uma visão, aparentemente, acrítica e aclassista – concepção fortalecida durante os anos de arbítrio – tem o objetivo primordial de dissimular o antagonismo das classes sociais e a divisão social do trabalho como imposição da sociabilidade capitalista, servindo para estender sobre a realidade concreta os véus da identidade de valores, interesses e objetivos, tratados de forma geral e abstrata. 
Na década de 60, os traços mais significantes e, de certa forma, determinantes nas concepções sobre participação popular haviam sofrido modificações, Até então, calcados pela influência hegemônica dos Estados Unidos, institucionalizada pela ONU após a 2ª Guerra Mundial, entendia-se a pobreza como uma ameaça e um entrave para todos (estávamos em plena guerra fria). A participação da comunidade era entendida e praticada como "uma medida para solucionar o complexo problema de integrar os esforços da população aos planos regionais e nacionais de desenvolvimento econômico e social."AMMANN, Safira Bezerra - Ideologia do Desenvolvimento de Comunidade e no Brasil- São Paulo, Cortez, 6ª edição,1987, p.89. 
 No  período - 1961/1964 - as reformas de base e o desenvolvimento nacional tomam o cenário do pais, tendo como pano de fundo o reordenamento do capital monopolista do capital internacional, ocasionando  o chamado pacto populista levado, pelos governos desse período, com o objetivo de manipular os setores populares. Porém, vários movimentos vão sendo produzidos, em decorrência de uma visão mais abrangente da problemática brasileira e de maior abertura do espaço político,  contando tanto com o  consentimento governamental, como  o da  Igreja que apoiam financeiramente ações desenvolvidas junto a população.
Naqueles tempos, ser progressista, de esquerda, era quem circulava em torno do ISEB, quem participava dos Movimentos de Educação de Base (MEB), quem fazia parte dos Centros de Educação Popular(CPCs), do Movimento de Cultura Popular(MCP), ou das Campanhas de Alfabetização. 
Uma demanda muito grande por ações de base começa a ocorrer e  no campo da Alfabetização de Adultos, por exemplo, são executados programas e ações, tanto por militantes organizados como por estudantes sem ligação partidária. É muito forte, nesse período, as orientações do Partido Comunista Brasileiro . O programa de Alfabetização de Adultos que se tornou mais famoso - "De Pés no Chão também se Aprende a Ler" - foi implantado em Natal, onde era Secretário de Educação o Prof. Moacyr de Góes, que viria ser Secretário do Município do Rio de Janeiro, nos anos 80, durante o Governo de Saturnino Braga.
Debruçando-se sobre o pensamento de Paulo Freire e sua  proposta de uma pedagogia voltada para os oprimidos, os educadores procuraram absorver e dominar as orientações 
metodológicas por ele apresentadas, abrindo mão, por não concordarem, com o que chamavam de idealismo filosófico e humanismo cristão de Freire. Constrõe-se, assim, o
que se convencionou chamar de "método Paulo Freire", que sofreria críticas posteriores, até mesmo do próprio educador. Fazia-se uma aproximação, entre alguns aspectos das orientações educacionais de Paulo Freire e das considerações de Gramsci sobre o papel do intelectual e a questão da Cultura. , já que a "educação popular" era tarefa de então.
A turbulência ocasionada pelo pacto nacional-populista fazia aparecer as mais diversas iniciativas, porém, tal diversidade terminava por inscrever-se em registros unificadores, que ordenavam os diferentes movimentos. Elas ganhavam sentido através do discurso estatal, segundo a versão dominante, getulista. Ou, então, na contrapartida comunista, através da unificação operada pelo partido.  "Nesta imagem as classes populares aparecem como meros objetos, seja da ação do Estado ordenador, seja da intectualidade que as guia". CUNHA, Marize - Movimentos Sociais Urbanos: revisão de literatura - História e Questões - R.J, UFF, 1994, p.1, mimeo. 
Esse aspecto é de fundamental diferença  com os movimentos  que se organizaram em 70  pois,  mesmo emergindo de maneira fragmentada, produziram formas singulares de expressão, mantiveram-se distantes de registros superiores e sintetizadores, buscando, através de suas próprias ações, maneiras de se coordenarem.
O “ povo” Utilizamos a categoria “povo” seguindo a trilha de Milton Santos em A Natureza do Espaço e Técnica, Espaço e Tempo( globalização e meio técnico científico-informacional), ambos pela Editora Hucitec, SP, 1997.     mal visto e desfocado que havia frustrado as esperanças dos esclarecidos,  de forma singular, redescobre e engendra novas formas de  fazer política comprovando a metáfora do “rio no deserto” SPOSITO, Marilia. A Ilusão Fecunda ( A luta por educação nos movimentos populares ), SP, ,Hucitec,
1994. , no momento em que a ditadura civil-militar, que se instalara no Brasil em 64, se fazia mais feroz nas perseguições dos que ainda ousavam rebelar-se. 
                "Passando a fazer  política doutra   maneira 
                  e noutros lugares, os sujeitos dos movimen- 
                 tos passam por uma experiência decisiva que      
                 nos permite captar sua  prática como verda-
                deira aquisição e produção de conhecimento."  SADER, Eder - op.cit -, p.142.      
 No Rio de Janeiro, o movimento associativo urbano (re)nasce, nessa etapa, como forma de combater as péssimas condições de vida urbana  ampliando-se para a participação política e crítica social. "Na luta ideológica travada na sociedade, onde a perspectiva 
 individualista  predomina, o movimento Comunitário reforça laços de solidariedade e, 

pedagogicamente, trabalha a noção de interesse geral, coletivo". ALENCAR, Francisco Rodrigues Filho - op.cit -, p. 89.
Entre as linhas interpretativas colocadas, ganha destaque a que abandona a "preocupação com a caracterização das classes populares ( no sentido de atribuir-lhe uma essência), sendo substituída por uma avaliação do que os grupos estão enfrentando e sendo"  CUNHA ,Marize - Movimentos Sociais Urbanos:revisão de literatura - História e Quest·es,UFF,1994,p.15,mimeo.
Frente a leitura de que tais movimentos fragmentam a realidade, contrapomos a leitura que representam formas de     rejeição àqueles que, pertencentes à partido político ou ao poder público, vêem esses movimentos como mera correia de transmissão de suas propostas. Frente a elos relacionais partidos e perdidos, novos elos vão sendo tecidos.           A luta pela qualidade de ensino e os  embates pela democratização da escola assumem um papel relevante . Educação  é apresentada como prioridade nº 1, por Leonel Brizola na campanha para o Governo do Estado ,  colocando, como nenhum outro tinha feito , a meta do resgate da  Educação Pública para as parcelas empobrecidas da população.    
III– ESCOLA-COMUNIDADE: NOVAS ABORDAGENS PARA VELHAS PROPOSTAS
No decorrer dos anos 70 os  Distritos de Educação e Cultura (DECs) O DEC ( Distritos de Educação e Cultura) constitui-se na antiga denominação adotada pela Secretaria Municipal de Educação, para instâncias administrativas locais. Hoje,  essas instâncias chamam-se CREs ( Coordenadorias Regionais de Educação) , órgãos intermediários da Secretaria Municipal de Educação (SME), na forma como hoje os conhecemos, consolidaram-se como lugar  de trabalho dos "especialistas" Marilena Chauí, no seu livro Cultura e Democracia faz dura crítica aos especialistas alertando que. "interpostos  entre   nós e  nossas  experiências , esses   discursos     competentes tem a   finalidade  de me fazer considerar a minha própria vida como desprovida de  sentido enquanto não for obediente aos cânones do "progresso científico", que   me   dirá  como viver, tocar, sentir, falar, escrever, ler, pensar e viver". op.cit -,p.58-59 (grifo meu)

, compondo  suas equipes  Psicólogos, Assistentes Sociais, Orientadores Educacionais e   Supervisores  Educacionais, em sua maioria. A orientação para o trabalho a ser desenvolvido nesse locais será o controle  e a fiscalização sobre as unidades escolares. Além de espelharem em sua estrutura de funcionamento à do nível-central da Secretaria de Educação, devem fazer com que as diretrizes dali emanadas cheguem as escolas e garantir a execução das mesmas. 
Nessa estrutura, hierarquizada e hierarquizante,  secundariza-se a posição de professores e alunos enquanto participantes ativos da vida escolar, alocando-os como meros executores de um processo concebido, planejado, coordenado e controlado por aqueles que são reconhecidos e legitimados como os donos do saber.  Dentro dessa produção dar-se-á a relação  entre a escola e a comunidade  que busca seus serviços .
               "É nesse quadro de impossibilidade da atividade          
                política   independente  de  constituição   de       
                canais que permitiriam de um lado  a aparência       
                de continuidade de uma certa vitalidade parti-      
                cipativa  na   sociedade e, de outro, poderiam      
                servir de correntes transmissoras da nova ideo-        
                logia  de segurança nacional do Estado autori-        
                tário,  que  as  Associações de Pais e Mestres        
                (APPs) são instituídas como entidades de exis-              
                tência  obrigatória  nas  unidades escolares a      
                partir da Lei de Diretrizes e Bases (5692), em       
                1971".  SPOSITO, Marília - op.cit -,p. 163. 
 Porém.......Voltemos no tempo......Vamos encontrar o Rio de Janeiro dos anos 30. Vamos, ainda que o espaço deste trabalho só nos permita um breve relâmpago de imagens , ao encontro dos primeiros educadores profissionais, aqueles que tomaram nas mãos a tarefa de organizar o campo educacional, encontrando na administração pública da Cidade do Rio de Janeiro o cenário para suas ações de reformas educacionais. Vamos, ao encontro , especialmente , de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira .
 Antonio Cândido nos alerta que “ se não aceitarmos a contradição não entenderemos Fernando Azevedo. Todo ele é contraditório”.  Entrevista de Antonio Cândido, em maio de 1981,  citada por Maria Luiza de Oliveira Penna Moreira em trabalho monográfico premiado pelo INEP, em 1986. Assim, intelectual de corte liberal, com formação jesuítica , centralizador, autoritário para muitos, defendia, ao mesmo tempo, uma escola única, de qualidade para a população, sua universalização e onde estivesse clara a importância da relação “ESCOLA-COMUNIDADE” , onde  esta escola-comunidade tivesse em sua organização interna “uma forma de vida e de trabalho em comum” , que  possibilite ao aluno “ a prática da vida social e coletiva, nas suas principais manifestações”. AZEVEDO, Fernando de. Novos Caminhos e novos fins; a nova política  da educação no Brasil. SP, Melhoramentos, 3.ed., 1958, p.20. 
A gestão de Anísio Teixeira, não como um continuum das idéias de Fernando,  estimula o self-government, em algumas  escolas do então Distrito Federal, “através do qual a gestão escolar era realizada pelos próprios alunos, organizados em conselhos, nos quais decidiam sobre sanções disciplinares, estímulos aos colegas retardatários, apoio aos menos ajustados, programas e estudos supletivos, atividades curriculares e extra-curriculares”. NUNES, Clarice. História da Educação: novas abordagens de velhos objetos, IN: Teoria e Debate, 6, 1992, p. 168. 
É dentro dessa orientação que vamos encontrar em sua gestão o conflito do Colégio do Amaro Cavalcanti , as ações de educação popular na baixada fluminense e a criação, por Artur Ramos, do dispositivo institucional  mediador entre a escola-comunidade  conhecido como Círculo de Pais e Professores (CPPs), institucionalizado na época do Distrito Federal, através do Decreto 7718.  NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: A Poesia da Ação. SP, CDPAH-IFAN, Universidade de São Francisco, 2000. 
O acesso a documento organizado - Histórico do CPP- pela Secretaria Municipal de Educação, no final de 70, nos possibilitou desvelar a concepção que sustentava sua prática. Ressaltando o papel da família na educação do indivíduo, relacionava a "eficiência" da escola ao maior ou menor apoio da mesma, ao mesmo tempo que trazia para a escola  a tarefa de "prestigiar" e "fortalecer" a família, já que a escola sozinha não podia assumir a tarefa de educar os seus filhos. Relaciona o sucesso dos alunos ao quanto trazem de "condições básicas, emotivas principalmente".
Percebemos que ao longo de sua existência os organismos participativos implantados nas escolas sofreram redefinições de acordo com a situação  política  do  país . Assim, se, como nos aponta Marília Sposito em pesquisa realizada sobre as Associações de Pais e Mestres em São Paulo, recorrendo aos estudos feitos por Bueno  BUENO, Belmira O.- As Associações de Pais e Mestres na escola pública do Estado de São Paulo(1931-1986)- São Paulo,FEUSP,1987., essas iniciativas em períodos anteriores da vida política do país haviam sofrido forte influência escolanovista , numa perspectiva de escola socializadora defendida por seus maiores expoentes, em 70  a escola é controlada e controladora, autoritária por excelência, apropriando-se de alguns princípios do ideário escolanovista
 Se, inicialmente, para a pedagogia tradicional,  o desejável seria proteger a criança desse meio externo, afastando-a o mais possível das influências familiares," a idéia de uma interação com o meio social....se torna presente a partir do momento em que passam a prevalecer, em certos pensadores do movimento reformador, teses em defesa da escola como fator de reconstrução social ........Tal corpo de princípios se consolida após a Primeira Guerra Mundial, quando o movimento escolanovista reunido em 1921 define-se pela defesa da paz e atribui à educação um caminho importante para a conquista da solidariedade e fraternidade humanas." SPOSITO, Marília - op.cit -,p.167.
         
A preocupação ressaltada, ainda no documento do CPP, é quanto ao Círculo "enveredar pelo caminho político  das queixas, reclamações e pedido de ajuda para a escola", ao contrário do que deveria ocorrer , isto é, procurar " interessar a família na ação educativa da escola, numa atmosfera de simpatia, compreensão e solidariedade."
Ressalta-se o objetivo de unir as "forças do lar", "da escola" e "da comunidade", num trinômio que permanecerá como mote das iniciativas posteriores: Família/Escola/Comunidade.                
Dentro do quadro político do final dos anos 70, as Associações de Pais e Mestres (APPs), são instituídas, no Rio de Janeiro (1978), substituindo os Círculos de Pais e Professores(CPPs), através de uma Portaria (Portaria 50), tendo a finalidade de  "garantir o entrosamento da escola com a comunidade", servindo como anteparo para    as   reivindicações   dos usuários, como  aplacadora de conflitos, funcionando  centralizadas  na   figura do diretor da escola e distanciadas dos problemas vividos pela população no seu dia-a-dia. 
A rejeição, pelos educadores do Rio de Janeiro, às APPs,  foi muito mais por ter sido vista como uma Portaria de Gabinete, colocada em vigor no apagar das luzes de uma gestão  onde  já ocorriam discussões políticas do que poderia  ser mudado no caráter dos CPPs.                                   
Os Conselhos Escola-Comunidade viriam, por sua vez, a serem implantados, nos anos 80, para substituir as Associações de Pais e Mestres (APPs). 
Já que a década de 70  havia trazido   para a educação no Brasil a marca da "modernização" da escola, calcada nos pressupostos de: objetividade, racionalidade e neutralidade, condições necessárias à produção de um determinado   modo   de  pensar    a  cientificidade, onde a educação é concebida desvinculada de posições políticas, concepções de mundo, valores, etc...,  servido para encobrir o momento feroz da ditadura civil-militar que se instalara no Brasil; os anos 80 haveriam de ser os anos vitoriosos e de retomada de uma educação crítica e essencialmente participativa, cujo  centro estaria no Rio de Janeiro.
A primeira Secretária de Educação deste período, foi a Prof.a. Maria Yeda Linhares, contando  a seu favor o fato de ,  além de ser uma intelectual de renome, haver sofrido perseguições durante a ditadura militar, tendo sido professora de muitos intelectuais e universitários que foram perseguidos. Muitos deles retornavam a cena pública, através de cargos no poder público, nessa gestão. Começa a ser implementada uma maneira diversa de se relacionar como aqueles que procuravam o nível-central da Secretaria. Acostumados a dificilmente serem recebidos pela Secretária de Educação, professores, funcionários, população em geral vêem com muito bons olhos o que se cunhou como "democratização de acesso".
Levantamos  a hipótese  que,  muitas vezes, ao viverem situações como essa, a população que busca o serviço público, inverte a lógica e passa a tratar o que deveria ser regra - um atendimento contínuo por parte do poder público - como exceção, esquecendo que aqueles que exercem cargos públicos cumprem com sua obrigação ao receber a população que mantém esses serviços com seus impostos. Não se constitui esse atendimento em favor ou benesse.  
 A estrutura da Secretaria de Educação era fortemente marcada por uma orientação tecnicista, onde se procurava garantir eficiência e controle. Buscando "quebrar" essa estrutura a Prof.a. Maria Yeda e seus Assessores diretos a deixam de lado e instituem diversos Grupos de Trabalhos (Gts) para modificar as orientações educativas . 
Entre os Grupos de Trabalho organiza-se o que teve                                                               como objetivo abrir uma discussão com a comunidade escolar, visando a   substituição  das APPs (Associações de Pais e Mestres). O grupo matricial desse Grupo de Trabalho(GT), foi formado por funcionários do nível-central da SME que trabalhavam com o que era chamado de trabalho comunitário através de atividades desenvolvidas junto ao Círculo de Pais e Professores (CPP), profissionais das diversas equipes pedagógicas e demais setores da Secretaria, a FAMERJ (Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro) , o CEP (Centro Estadual de Professores), e o Sindicato de Professores.  
O resultado dessa ação foi o estabelecimento de um campo de forças em embate vendo-se, depois, que o fato de trabalhar para além da estrutura não garantiu mudanças significativas no trabalho compartimentalizado . Após a primeira reestruturação da Secretaria  se vê  uma rearrumação formal e uma clara dicotomia do trabalho pedagógico  do trabalho comunitário, sendo este  interpretado como um trabalho menor dentro da tarefa educativa. Um movimento aparentemente novo reproduz o velho quando, rompida a hegemonia dos "especialistas" em educação, instala-se um novo especialismo: quem entende de trabalho pedagógico e quem entende de trabalho comunitário.                      
Esta dicotomia continuou a existir mesmo nas outras gestões, onde a ação da Coordenadoria de Apoio ao Educando reacendeu as discussões sobre participação popular, em maior ou menor escala, de acordo com quem estivesse a frente da Secretaria e das circunstâncias políticas.
 A implantação do CEC (Conselho Escola-Comunidade), fez emergir embates e conflitos  relacionados à proposta que desafiava a ordem autoritária presente no cotidiano das escolas e na relação desta com a comunidade . Porém, paulatinamente observamos um  esvaziamento desses espaços com o desinteresse pelas ações participativas de maneira mais ampla, fato que não consideramos "natural" do próprio movimento e sim como produção dos anos 80 - a chamada "era da participação" Chamar os anos 80 como “era da participação”  significa problematizar palavras de Leonel Brizola ao assumir o Governo do Rio de Janeiro: “estou inaugurando com o meu governo a era da participação, sucessora da era da reivindicação”. .                                                                               Quem participou desse momento? Revendo algumas atas e listas de presença, torna-se claro que haviam pessoas dos diferentes níveis da SME, porém, a sua grande maioria era formada de professores, especialistas em educação, assistentes sociais , psicólogos. O número desses profissionais era muito maior do que o número de Associações de Moradores, e de responsáveis representantes de escolas. 
Ocorreram reuniões abertas no nível-central da Secretaria, reuniões nos E-DECs , escolas e Associações de Moradores. Ocorreram discussões no âmbito de Encontro de 
Professores e no  das Associações ligadas à FAMERJ, sendo que esta, segundo seu Presidente na época, participou das discussões mas não se envolveu profundamente, enquanto Federação, com as discussões dos Conselhos Escolares. Apesar da movimentação produzida, as discussões, para a criação do Conselho Escola-Comunidade, foram discussões feitas pelo alto .  
                                                        
De forma indireta tiveram conhecimento da proposta 810 escolas , que receberam a proposta inicial do Grupo de Trabalho(GT) e um questionário para ser debatido e respondido. Da mesma forma que um número muito alto de escolas respondeu que aceitava o Conselho proposto como forma de participação popular na gestão da escola, um número alto fez restrições ao seu caráter deliberativo,  a relação de fiscalização e controle que a proposta anunciava.
Dentro do nível-central da Secretaria ocorriam tensões, pois  as diferentes esferas de decisão não comungavam das mesmas concepções sobre a relação da escola com a comunidade, no sentido de criar um mecanismo de mediação. Se podemos dizer que todos, ou quase todos, tinham críticas severas a APP e ao que ela representava, não podemos dizer que, automaticamente, todos os envolvidos tivessem a mesma opinião no que se referia às atribuições de um novo organismo que transformasse as relações de hierarquia no interior da escola. A esta tensão juntaram-se outras , produzidas nas instâncias intermediárias e nas escolas.  
De fato, acaba por prevalecer a concepção de participação como uma permissão do poder público e, mais ainda, onde as "boas" escolas seriam aquelas onde a "comunidade" contribuísse para a conservação e cuidados de suas instalações e, finalmente, onde a participação se desse por "sugestões" e nunca por questionamentos à prática educativa. Assim, a implantação dos Conselhos Escola-Comunidade se deu atravessada por esses dilemas que ocasionou, na busca de alternativas, o que  chamamos de "avanço conciliado", onde coexistiram mobilizações, discussões , embates e, também, atividades que atendiam a orientações anteriores (Caixa Escolar, Clube de Mães) buscando-se reformá-las através de um maior alcance comunitário.
Lembramos que a Caixa Escolar e os Órgãos de Cooperação Escolar foram criados, respectivamente, em 1892 e 1950 diante do fato de alunos "pobres" começarem a freqüentar a escola e sempre tiveram sucesso por servir para gerir a pobreza dentro da escola pública.
            "Inspirados ,também , em  grande  parte  na          
              experiência italiana dos "Decreti Delegati"
              de  1975 , os  Conselhos em nossa realidade    
              apresentaram diferenças significativas com-
              parados à Itália. Nesse  país eles surgiram 
              como  demanda  expressiva  dos   movimentos 
           sociais, particularmente de  grupos de pais.
              Seu processo  de constituição exprimiu  uma 
               intensa mobilização popular  com  ampla di-
               vulgação do período eleitoral,  formação de 
              chapas e   realização   de  campanhas   com 
               plataformas   políticas   e     pedagógicas         
               definidas." SPOSITO, Marilia - op.cit -,p.232.
No Rio de Janeiro, os Conselhos Escolares foram implantados, muito mais, como iniciativa do governo , mesmo considerando que a reivindicação para a existência de Conselhos fizesse parte das lutas  de setores que haviam se organizado na sociedade civil. 
O momento político tornava possível e incentivava mobilizações em torno de propostas de cunho participativo e o ativismo que terminou por acontecer desconsiderou a força de reação à proposta. Não foi vista , com a devida relevância, a situação que, mesmo com mobilizações e discussões, essa era  uma proposta e não a proposta. Teria, como realmente aconteceu, que disputar o espaço político com outros projetos de educação já estabelecidos . Gradativamente começou a ser produzida a despotencialização da iniciativa. 
O princípio fundamental, democratizar a escola com o entrosamento constante e efetivo entre Escola/Família/Comunidade, que aparecia nos documentos do antigo Circulo de Pais e Professores(CPP) e da Associação de Pais e Professores(APP) nunca foi completamente  modificado , passando por vezes de entrosamento para integração.O  conceito de comunidade , cheio de armadilhas e ambigüidades, não foi problematizado, e,  aparentemente, a impressão era que todos comungavam do mesmo entendimento  . Se há uma comunidade escolar é porque temos uma série de outras comunidades: a de saúde, a da Igreja,etc....e a Associação de Moradores seria a  comunidade de moradores? Haveria então uma comunidade de trabalhadores e de no trabalhadores? Reforçando a idéia de que só fazem parte da comunidade escolar, os pais e responsáveis de alunos matriculados, afasta-se quem não estiver dentro desse grupo. Se a escola é pública qualquer pessoa não poderia dela participar e nela interferir? 
Assim, operando no cotidiano com  o conceito de comunidade de forma ambígua - o que não é a toa – termina-se por produzir um efeito muito mais fragmentador da realidade do que unificador, perdendo a possibilidade de potencializar encontros.
Entendemos que desse modo "reitera-se, novamente, que a melhoria do ensino envolve, necessariamente, maior aproximação dos pais, da família e da comunidade em relação à escola; no momento em que essa aproximação é traduzida em resultados, percebe-se que ela reforça a idéia de prestação de pequenos serviços, colaboração material e humana para a unidade de ensino"SPOSITO, Marília - op. cit.,p.201.

.
Ainda que seja real o fato de que, para o conjunto de escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro, durante os anos 80, a Secretaria Municipal de Educação, buscou disseminar um clima bastante favorável à maior participação de responsáveis e moradores, entendida como maneira de diminuir o isolamento em relação ao meio social, que faz parte do dia-a-dia das escolas; não foram observadas "as reais dificuldades de interação da escola com os seus usuários, não se avaliava o modo como os diretores absorviam as novas orientações; não se antevia nesses relatos a cisão existente entre as orientações das equipes centrais e a prática real das unidades e a impossibilidade dos escalões dirigentes garantirem a direção desse processo."          Inegável que ocorreram fortes mobilizações, discussões, iniciativas. Porém, foi realmente possível a apropriação pelos sujeitos envolvidos da prática participativa, do conteúdo das discussões? As escolas a refizeram no dia a dia de suas vidas? Uma prática participativa vista dentro de modelos e moldes está fadada ao enfraquecimento, a morte, porque elimina o inusitado, o novo.        
IV-O QUADRO ATUAL: DESPOTENCIALIZAÇÃO?
Nos anos 90 os processos de despotencialização dos dispositivos de participação popular na gestão da escola  parecem ter saídos vencedores junto as escolas do Município do Rio de Janeiro.  
Durante os governos comandados pelo PFL  modificou-se a Resolução e Portarias que normatizavam o CEC . Com a justificativa de que os Conselhos agora teriam a  tarefa de gerenciar verbas públicas, repassadas diretamente para as escolas, institui-se que a presidência dos Conselhos será exercida pelo diretor. Os Conselhos passam a ser figuras jurídicas registradas em cartório, e como “os responsáveis não têm tempo”  e os “alunos são menores”, geralmente as duas pessoas que respondem pela verba juridicamente são a diretora da escola e um professor.
Os quadros estatístico da Secretaria apontam que 98% das escolas , num total de 1029 possuem Conselho Escola-Comunidade, porém esta “participação”  se dá nas prestações de contas ( quando ocorre) das decisões de melhoria material das escolas decididas pela direção e seu corpo docente; ou nas reuniões para colher “sugestões” de como melhorar materialmente a escola. 
Voltamos , com sinal invertido, ao velho paradigma da Mobilização por Recursos (MR) Paradigma discutido por Maria da Glória Gohn , IN Teoria dos Movimentos  Sociais,  SP, Ed. Loyola, 2ª edição, 2000.. Por que com sinal invertido? Porque se em sua forma clássica a mobilização por recursos faz parte dos movimentos sociais, aqui nos parece que é o poder público que toma a iniciativa , e ao faze-lo despotencializa o já esvaziado movimento popular.
Essa delicada relação , tantas vezes desfeita e refeita ao longo da história da educação brasileira,  adquire novas nuances quando, paralelo a seu enfraquecimento institucional, discute-se a ação em redes de solidariedade, no rastro da “crença”  do Professor Milton Santos  “na força dos pobres” e no “seu tempo lento” , em contraposição ao tempo acelerado da informação e da técnica dos novos modos de produção e poder . SANTOS, Milton . Técnica, Espaço e Tempo( globalização e meio técnico científico-informacional), ambos pela Editora Hucitec, SP, 1997.    
Novos desafios : 1º ) as redes de solidariedade sempre existiram nas grupos populares como forma de sobrevivência; 2º)  observamos iniciativas de instituições não governamentais , sendo apropriadas pelo poder público, de “criar” , “organizar” redes de solidariedade a partir do velho referencial: “organizar o povo desorganizado”. 
Porém, como Pandora que ao abrir, cheia de curiosidade pelo conteúdo, a caixa sob seus cuidados , deixa escapar todas as desgraças pelo mundo, mantendo somente a esperança;  acreditamos “esperançosamente”  que lidamos sempre com a metáfora “do rio no deserto”, e que, a despeito de todos os intelectuais e mediadores de plantão, as forças populares ressurgiram de maneira potente na cena escolar (re)conquistando seu lugar de agente ativo. 
Afinal  , este é “um projeto que contém uma  esperança modesta porém autêntica. E se existe uma enfermidade crônica da qual todos os professores devam sofrer, essa enfermidade é, sem dúvida alguma, a esperança”. STEINER, George. Nenhuma Paixão Desperdiçada. SP/RJ, Editora Record, 2001, p.166
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