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RESUMO

A temática deste estudo refere-se a duas dimensões importantes que se articulam: a gestão democrática e a participação social e tem como pano de fundo os processos

participativos que envolvem Escola, família e comunidade. Os princípios legais que fundamentam essas relações estão estabelecidos na LDB Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na Constituição Federal (Art. 206, inciso VI) ao interpretar a educação como um processo social colaborativo que demanda a

participação da comunidade interna da escola, assim como dos pais e da sociedade em geral. Dessa participação conjunta e organizada resulta a qualidade do ensino para todos,

princípio da democratização da Educação. A materialidade desses princípios, sob a ótica das relações e práticas sociais, coloca em questão o desafio da construção de uma

gestão democrática da Escola cotidianamente, a partir do exercício de práticas participativas cidadãs, desenvolvidas em um ambiente de vivência democrática. Este é o principal

propósito deste estudo, desenvolvido na Escola Estadual Emílio Ramos Pinto – EERP- Leopoldina – MG, ou seja, contribuir com o fortalecimento e a ampliação de novos espaços

e formas inovadoras de participação, através do resgate e do fortalecimento do protagonismo da comunidade interna da Escola, da comunidade local e, especialmente da família.

O construtivismo social constitui uma das orientações metodológicas adotadas, principalmente por sinalizar para a importância do reconhecimento da voz dos atores sociais, a

partir de suas leituras e interpretações da realidade. Alguns resultados preliminares deste estudo demonstram que os diferentes olhares, códigos, e interpretações dos atores

sociais envolvidos são reveladores de duas dimensões significativas para a compreensão dos processos participativos na EEERP. De um lado, a evidente fragilidade desses

processos envolvendo a Escola, comunidade interna e externa e, de outro, o reconhecimento da importância e relevância dos processos participativos na gestão democrática da

Escola e, em decorrência, a necessidade de seu resgate e reconstrução cotidianas. Neste ponto cabe destacar o registro de indagações que norteiam este estudo, e sua

coerência com os objetivos propostos. Cabe indagar. Quais os principais entraves e limites da participação da comunidade na gestão cotidiana desta Escola, seja no

enfrentamento dos desafios escolares imediatos, seja no conjunto de problemas sociais que envolvem comunidade e escola? Quais as contribuições deste estudo que possam

subsidiar os processos de reconstrução e ampliação de novos espaços e formas inovadoras de participação, a partir do protagonismo da comunidade e, especialmente com a

participação da família? A Pesquisa ação que se fundamenta no tripé reflexão – ação – transformação reforça e contribui com fundamentos teórico-metodológicos que favorecem

a construção de respostas às questões colocadas. A expectativa é de subsidiar e contribuir nas ações de resgate e fortalecimento dos processos participativos que envolvem a

Escola e a comunidade. Ações articuladas de pesquisa e extensão, norteadas pela metodologia adotada, têm contribuído para uma aproximação dos objetivos deste estudo. A

utilização de várias técnicas de pesquisa social (questionários e entrevistas, grupos focais, dentre outras) ao oferecer uma estrutura coletiva, participativa e ativa de captação de

informação favorece o espaço de interlocução, onde os atores implicados participam não apenas como “respondentes da pesquisa,”, mas como sujeitos ativos, que compartilham

conhecimentos diferenciados, propõem soluções e aprendem na ação. Esta forma de leitura da realidade da Escola Estadual Emílio Ramos Pinto tem revelado, já nesses

primeiros momentos do estudo, a importância do fortalecimento da participação ativa na gestão democrática da Escola, com destaque para as práticas e ações colaborativas e de

parceria entre escola-comunidade, a favor dos direitos sociais e na promoção de uma educação de qualidade e, especialmente na construção de alternativas e estratégias de

transformação da realidade sócio - cultural e política da Escola.
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