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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE, instituído pela 

Secretaria de Estado de Educação do Paraná, tem como objetivo principal, 

Aprimorar o trabalho desenvolvido pelos educadores nas escolas públicas estaduais. 

Como projeto inovador de Formação Continuada, possibilita na sua organização, a 

intervenção direta na prática pedagógica dos estabelecimentos de ensino, além de 

proporcionar a parceria com as Instituições de Ensino Superior. 

A realidade do ensino médio noturno não é das mais animadoras, pois a cada 

ano que passa, há um decréscimo de alunos que procuram a escola. Na realidade, 

muitos não acreditam que os conteúdos sistematizados possam contribuir no seu 

cotidiano, principalmente, para os que já estão inseridos no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, como problema da pesquisa, questiona-se: Qual é efetivamente o 

papel da escola na construção de novos saberes dos alunos, bem como para a 

construção da cidadania?  

Justifica-se a intenção do trabalho, pois a realidade escolar do aluno do 

ensino noturno se mostra bastante adversa e distante de um patamar de qualidade. 

Observando os alunos do ensino médio, em especial os que cursam o 1º ano do 

período noturno, onde já estão inseridos no mercado de trabalho, percebe-se que 

grande parte deles fica sem respaldo de seus familiares, que não se preocupam com 

a vida acadêmica dos mesmos.  

Dá-se a impressão de que quando ingressam no ensino médio e no período 

noturno, seus familiares julgam-nos totalmente responsáveis por si próprios, não 

necessitando de acompanhamento constante. Mas a realidade é outra, uma vez que 

nem todos realmente atingiram a maturidade que julgam ter. Assim, o ensino médio 

precisa ser melhor reestruturado e trabalhado para que os alunos sintam o prazer 

em estar no ambiente escolar. 

Um outro fator que justifica a pertinência do tema diz respeito à ação do 

professor em sala de aula, haja vista que nem sempre o mesmo desenvolve um 

trabalho que contribui para a construção de novos saberes dos alunos. 
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A família também possui destaque na melhoria da qualidade de vida escolar 

dos alunos, pois precisa assumir seu papel na sociedade, trabalhar com seus filhos 

valores e atitudes como honestidade, senso de justiça, solidariedade, amizade, 

respeito ao próximo, respeito às leis, credos, empatia, enfim, todos aqueles que 

formam um cidadão devem ser repassados pelos pais na educação de seus filhos 

que são fundamentais e que acompanharão seus filhos durante a vida toda.  

Esta produção didático-pedagógica é pertinente ao objeto de estudo, 

devidamente sistematizado no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 

realizado no primeiro período desta formação continuada, na área de pedagogia. 

Este material deverá ser utilizado pelo professor PDE em situações específicas, 

planejadas, como subsídio no trabalho a ser desenvolvido junto aos professores da 

rede. Nessa perspectiva irá auxiliar a compreensão da realidade objetiva, como 

também possibilitará transformá-la. 

Nesse sentido, como problema da pesquisa, questiona-se: Qual é 

efetivamente o papel da escola na construção de novos saberes dos alunos, bem 

como para a construção da cidadania?  

Diante do exposto, temos por objetivos: 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Discutir a relevância da escola e dos conteúdos sistematizados para a 

construção de novos conhecimentos dos alunos do ensino médio, tomando 

por base a qualidade do trabalho do professores no âmbito educativo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conscientizar a instituição família sobre a realidade escolar dos alunos do 

ensino médio, principalmente o período noturno, visando o empenho de 

todos para que os mesmos concluam o ensino médio de maneira satisfatória. 
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 Orientar e incentivar os professores quanto à importância de um 

planejamento bem elaborado para uma melhor organização do trabalho 

pedagógico na sala de aula.   

 Incentivar os alunos a dedicarem-se aos estudos, apesar das dificuldades por 

eles encontradas em concluir o ensino médio, visando sua realização pessoal 

e encaminhamento profissional. 

 

Em termos gerais o caderno está estruturado da seguinte forma: 

 

Oficina I: A função Social da Escola 

 

Iniciamos com um texto relevante sobre o tema proposto que objetiva a 

reflexão dos professores do 10. Ano do Ensino Médio, do período noturno. Através 

do mesmo pretende-se  maior reflexão de ações que transformam a prática do 

profissional vivenciada por esses profissionais e as contradições existentes na 

escola. 

O texto de Cristiane Kuhn de Oliveira, apresenta reflexões que nos levam a 

analisar se estamos ofertando uma educação efetiva aos alunos e a questionar e 

melhorar a metodologia  de ensino, visando um ensino de qualidade.  Todas essas 

questões contribuem de fato para a crise educacional, mas é preciso ir além e 

buscar compreender o núcleo dessa problemática, encontrar a raiz desses fatores, 

entendendo de onde eles surgem. A grande questão é: qual a origem desses fatores 

que impedem a qualidade na educação? 

 

 

Oficina II: Questionários e Palestras 

 

Através de questionário específico destinado aos professores da turma 

envolvida no projeto e também aos alunos desta, busca-se conhecer um pouco mais 

sobre os envolvidos diretamente na aplicação deste projeto.  
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As questões são objetivas e espera-se que respondam com fidelidade os 

seus pensamentos e opiniões. 

Também será oportunizado aos pais e ou responsáveis participarem de uma 

palestra onde o enfoque será o acompanhamento da vida escolar, sócio-afetiva e 

encaminhamento profissional de seus filhos. 

Baseado nessa informação faz-se necessário uma mobilização que envolva 

outras pessoas do convívio dos alunos, além da escola, sendo a família a principal 

referência como articuladora entre o aluno, a escola e demais envolvidos no 

processo pedagógico. 

 

 

Oficina III: Vencendo desafios 

 

O filme “Mãos Talentosas”, de 2009 mostra diversas situações no âmbito 

familiar, escolar, social e afetiva para análise e reflexão na mudança de postura 

diante das adversidades que se apresentam no transcorrer da vida de uma família 

socialmente discriminada.   

Narra a vida de uma família desestruturada, mas com a mãe sempre lutando 

para que a vida de  seus filhos, no futuro, possa ser melhor do que ela pode lhes 

oferece no  momento. São exemplos: a pobreza, dificuldade de aprendizagem 

escolar, discriminação racial. Ela acredita que somente a educação pode 

proporcionar a realização de seu sonho. 

Esperamos com este Caderno Pedagógico, destacar pontos relevantes sobre 

como colaborar, junto com a comunidade escolar, bem como refletir juntos sobre a 

real função social da escola em busca de  ações que aproximem o ensino real do 

ideal almejado. 

 

 
 

 Tenhamos um bom trabalho!!!! 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
                                                                      * Cristiane Khun de Oliveira 

 
 

A escola, principalmente a pública, é espaço democrático dentro da 

sociedade contemporânea. Servindo para discutir suas questões, possibilitar o 

desenvolvimento do pensamento crítico, trazer as informações, contextualizá-las e 

dar caminhos para o aluno buscar mais conhecimento. Além disso, é o lugar de 

sociabilidade de jovens, adolescentes e também de difusão sócio-cultural. Mas é 

preciso considerar alguns aspectos no que se refere a sua função social e a 

realidade vivida por grande parte dos estudantes brasileiros. 

Na atualidade alguns discursos tenham ganhado força na teoria da educação. 

Estes discursos e teorias, centrados na problemática educacional e na contradição 

existente entre teoria e prática produzem certas conformações e acomodações entre 

os educadores.  

Muitos atribuem a problemática da educação às situações associadas aos 

valores humanos, como a ausência e/ou ruptura de valores essenciais ao convívio 

humano. Assim, como alegam despreparo profissional dos educadores, salas de 

aula superlotadas, cursos de formação acelerados, salários baixos, falta de 

recursos, currículos e programas pré-elaborados pelo governo, dentre tantos outros 

fatores, tudo em busca da redução de custos. 

Todas essas questões contribuem de fato para a crise educacional, mas é 

preciso ir além e buscar compreender o núcleo dessa problemática, encontrar a raiz 

desses fatores, entendendo de onde eles surgem. A grande questão é: qual a 

origem desses fatores que impedem a qualidade na educação? 

Certamente a resposta para uma discussão tão atual como essa surja com o 

estudo sobre as bases que compõem a sociedade atual. Pois, ao analisar o sistema 

capitalista nas suas mais amplas esferas, descobre-se que todas essas 

problemáticas surgem da forma como a sociedade está organizada com bases na 
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propriedade privada, lucro, exploração do ser humano e da natureza e se 

manifestam na ideologia do sistema. 

Um sistema que prega a acumulação privada de bens de produção, formando 

uma concepção de mundo e de poder baseada no acumular sempre para consumir 

mais, onde quanto mais bens possuir, maior será o poder que exercerá sobre a 

sociedade, acaba por provocar diversos problemas para a população, principalmente 

para as classes menos favorecidas, como: falta de qualidade na educação, 

ineficiência na saúde, aumento da violência, tornando os sistemas públicos, muitas 

vezes, caóticos. 

Independentemente do discurso sobre a educação, ele sempre terá uma base 

numa determinada visão de homem, dentro e em função de uma realidade histórica 

e social específica. Acredita-se que a educação baseia-se em significações políticas, 

de classe. Freitag (1980) ressalta a freqüente aceitação por parte de muitos 

estudiosos de que toda doutrina pedagógica, de um modo ou de outro, sempre terá 

como base uma filosofia de vida, uma concepção de homem e, portanto, de 

sociedade. 

Ainda segundo Freitag (1980, p.17) a educação é responsável pela 

manutenção, integração, preservação da ordem e do equilíbrio, e conservação dos 

limites do sistema social. E reforça "para que o sistema sobreviva, os novos 

indivíduos que nele ingressam precisam assimilar e internalizar os valores e as 

normas que regem o seu funcionamento." 

A educação em geral, designa-se com esse termo a transmissão e o 

aprendizado das técnicas culturais, que são as técnicas de uso, produção e 

comportamento, mediante as quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas 

necessidades, proteger-se contra a hostilidade do ambiente físico e biológico e 

trabalhar em conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico. Como o 

conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma sociedade humana não pode 

sobreviver se sua cultura não é transmitida de geração para geração; as 

modalidades ou formas de realizar ou garantir essa transmissão chama-se 

educação. (ABBAGNANO, 2000, p. 305-306). 
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Assim, a educação não alienada deve ter como finalidade a formação do 

homem para que este possa realizar as transformações sociais necessárias à sua 

humanização, buscando romper com o os sistemas que impedem seu livre 

desenvolvimento. 

A alienação toma as diretrizes do mundo do trabalho no seio da sociedade 

capitalista e no modo como esse modelo de produção nega o homem enquanto ser, 

pois a maioria das pessoas vive apenas para o trabalho alienado, não se completa 

enquanto ser, tem como objetivo atingir a classe mais alta da sociedade ou, ao 

menos, sair do estado de oprimido, de miserável. Perde-se em valores e valorações, 

não consegue discernir situações e atitudes, vive para o trabalho e trabalha para 

sobreviver. Sendo levado a esquecer de que é um ser humano, um integrante do 

meio social em que vive, um cidadão capaz de transformar a realidade que o aliena, 

o exclui. 

Há uma contribuição de Saviani (2000, p.36) que a respeito do homem 

considera "(...) existindo num meio que se define pelas coordenadas de espaço e 

tempo. Este meio condiciona-o, determina-o em todas as suas manifestações." Vê-

se a relação da escola na formação do homem e na forma como ela reproduz o 

sistema de classes. 

Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) o trabalho educativo 

produz nos indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quando os 

indivíduos se apropriam dos elementos culturais necessários a sua humanização. 

O essencial do trabalho educativo é garantir a possibilidade do homem tornar-

se livre, consciente, responsável a fim de concretizar sua humanização. E para isso 

tanto a escola como as demais esferas sociais devem proporcionar a procura, a 

investigação, a reflexão, buscando razões para a explicação da realidade, uma vez 

que é através da reflexão e do diálogo que surgem respostas aos problemas. 

Saviani (2000, p.35) questiona "(...) a educação visa o homem; na verdade, 

que sentido terá a educação se ela não estiver voltada para a promoção do 

homem?" E continua sua indagação ao refletir "(...) uma visão histórica da educação 

mostra como esta esteve sempre preocupada em formar determinado tipo de 
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homem. Os tipos variam de acordo com as diferentes exigências das diferentes 

épocas. Mas a preocupação com o homem é uma constante." 

Os espaços educativos, principalmente aqueles de formação de educadores 

devem orientar para a necessidade da relação subjetividade-objetividade, buscando 

compreender as relações, uma vez que, os homens se constroem na convivência, 

na troca de experiências. É função daqueles que educam levar os alunos a 

romperem com a superficialidade de uma relação onde muitos se relacionam 

protegidos por máscaras sociais, rótulos.  

A educação, vista de um outro paradigma, enquanto mecanismo de 

socialização e de inserção social aponta-se como o caminho para construção da 

ética. Não usando-a para cumprir funções ou realizar papéis sociais, mas para 

difundir e exercitar a capacidade de reflexão, de criticidade e de trabalho não-

alienado. 

(...) sem ingenuidade, cabe reconhecer os limites impostos pela     
exploração, pela exclusão social e pela renovada força da violência, da 
competição e do individualismo. Assim, se a educação e a ética não são as 
únicas instâncias fundamentais, é inegável reconhecer que, sem a palavra, 
a participação, a criatividade e apolítica, muito pouco, ou quase nada, 
podemos fazer para interferir nos contextos complexos do mundo 
contemporâneo. Esse é o desafio que diz respeito a todos nós. (RIBEIRO; 
MARQUES; RIBEIRO 2003, p.93) 

 

A escola não pode continuar a desenvolver o papel de agência produtora de 

mão de obra. Seu objetivo principal deve ser formar o educando como homem 

humanizado e não apenas prepará-lo para o exercício de funções produtivas, para 

ser consumidor de produtos, logo, esvaziados, alienados, deprimidos, fetichizados. 

É necessário que a práxis educativa dos educadores e educadoras supere o 

espírito de competitividade individualista e egoísta da sociedade capitalista. A fim de 

que possa se converter em instrumento de ação política e social, a favor das classes 

trabalhadoras. 

Diante do exposto pode-se questionar: qual o perfil dos educadores e dos 

estudantes de educação frente à problemática educacional na sociedade capitalista? 
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É claro que não há um perfil determinado e nem um modelo que deva ser 

seguido á risca. Mas pode-se salientar que os envolvidos com a educação e que 

desejam ou acreditam na possível transformação social devem buscar através da 

dinâmica e da dialética, assumir um compromisso com o povo, abandonando a 

postura de neutralidade e visando a práxis transformadora; recusar o imobilismo, 

não ficando somente na idéia de críticas e denúncias, mas pesquisando e 

apontando soluções; encarar a educação como problematizadora, tendo a 

consciência de que não cabe a educação realizar a transformação estrutural da 

sociedade, mas que, para que ocorra essa transformação a educação tem um papel 

intransferível.  

Mészáros (2005) salienta que a educação deve qualificar para a vida, e não 

para o mercado, como está impregnada na ideologia capitalista, como mercadoria, 

um negócio. Para ele a crise educacional não resulta apenas da modificação política 

dos processos educacionais, mas da reprodução da estrutura dos valores que 

perpetuam a ideologia da sociedade mercantil. 

Nessa perspectiva pode-se apontar que a origem dos fatores que impedem a 

universalização da educação, uma educação igualitária e que promova o ser 

humano e o ser social está na ideologia imposta pelo capital.  

Trata-se de reações provocadas pelo trabalho alienado e alienante, condições 

originadas das relações de produção, que levam os indivíduos a seguir modelos e a 

desencadear tantas outras situações que fortalecem ainda mais o sistema. As crises 

que agravam o sistema educacional são conseqüências do modelo econômico 

vigente e contribuem para o maior agravamento da situação. 

Atrelado a esse contexto, explica Mészáros (2005, p.27) "(...) é por isso que é 

necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de 

uma alternativa educacional significativamente diferente." 

Somente um sistema que pregue e realmente efetive a igualdade entre 

homens, sem dominados nem dominantes, poderá contemplar a formação integral 

do homem. Da mesma forma que, depende de uma educação de qualidade a 
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possibilidade de termos uma sociedade mais justa, em que a ética exista e se firme 

enquanto ciência da conduta entre homens. 

Para compreender mais nitidamente toda essa discussão, busca-se 

compreender quem determina os rumos da educação. E para chegar a essa 

resposta basta analisar que as classes dominantes impõem uma educação que 

sustente o trabalho alienado, em que o capital destrói o lazer apostando num prazer 

alienado, de puro entretenimento e voltado para o mercado, a fim de manter o 

trabalhador na condição de dominado. Assim, as relações de trabalho originadas 

desse meio, transformam e moldam a cultura ocorrendo a reprodução de valores 

que auxiliam a continuação de concepções de homem e de mundo firmadas na 

sociedade mercantil.  

Em meio a todas essas questões torna-se preciso refletir se a educação de 

qualidade para todos prejudica o interesse de alguns. E para esse questionamento 

Gomes (1994, p.47) explica que "(...) não pode haver educação livre ou universal, 

enquanto existem classes. Embora possa utilizar disfarces sutis, a escola é o 

instrumento da classe dominante." 

A educação escolar, considerada como o principal meio de transformação 

social através da conscientização, criticidade e reflexão do homem em relação ao 

meio em que vive, tem tomado outros significados no seio da alienação da 

sociedade e acaba desempenhando o papel de depósito de jovens, onde oferece os 

conhecimentos úteis ao mercado de trabalho e legitima os valores ditos pela classe 

dominante, integrando-se ao processo de acumulação de capital que perpetua e 

reproduz o sistema de classes. 

A escola, neste contexto, não é imparcial. Ela atua como instrumento de 

dominação, sendo reprodutora das classes sociais por meio de processos de 

exclusão dos mais pobres, concomitamente com a dissimulação dessa situação, 

impondo uma cultura que considera legítima, tornando falsas quaisquer outras 

manifestações que contrariam a ideologia dominante.  

Vale salientar que, mesmo com todas essas problemáticas geradas pelo 

capitalismo, e até mesmo, como resposta a todos esses conflitos, há uma parcela da 
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sociedade que lança mão das lutas sociais e das manifestações culturais e artísticas 

a fim de difundir o pensamento dialético, de criticidade de forma a tentar superar a 

ideologia vigente.  

É evidente que devido a todas essas limitações provocadas pelo sistema, 

sempre surgem novos movimentos como respostas a novas exigências sociais, 

originando-se das carências sociais mais atuantes e relevantes e por isso mesmo, 

com a possibilidade de compreender e interpretar os anseios populares. Dentre 

esses movimentos pode-se destacar os que defendem os direitos humanos, as 

populações marginalizadas e o meio ambiente. 

Mas a escola não pode ser vista apenas como instrumento de dominação. E 

através dela que se busca a superação da realidade vigente. E é a escola, também, 

que proporciona o surgimento de muitos movimentos sociais que almejam a 

superação da crise capitalista. A escola pode e deve ser vista como espaço de 

prazer, de trocas, de experiências, onde aprende-se a viver e a conviver. Não fosse 

assim, não haveriam reações dos mais diferentes tipos por parte de alunos e de 

professores que insatisfeitos com determinada situação buscam mudanças. 

É urgente superar a educação tantas vezes deseducadora, abandonando 

posturas embutidas na ideologia do sistema e ultrapassar a visão distorcida da 

educação como mero instrumento de formação para o mercado de trabalho. 

Reformular o compromisso de educadores com a atividade pedagógica e renovar o 

comportamento frente à sociedade. 

Vale reafirmar que embora a escola esteja comprometida com os interesses 

econômicos, sociais e políticos dominantes, legitimando ou reproduzindo estas 

estruturas, ela também pode ser transformadora desde que os sujeitos que a 

integram tenham clareza, compreendam o movimento da realidade e construam uma 

práxis transformadora que vise a verdadeira socialização dos bens materiais e 

espirituais produzidos pela humanidade. Além do mais, a universidade e os cursos 

de formação de professores tem um papel relevante ao reagirem sobre as bases 

teóricas, o currículo e as discussões que negligenciam a análise crítica-radical da 

sociedade.  
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A função social se amplia a fim de converter-se em centro privilegiado de 

educação, cidadania e cultura. A escola, enquanto instituição ética e socializadora, 

consiste num dos principais meios para a formação crítica e cidadã. E para o 

exercício dessa incumbência a escola precisa assegurar a realização de atividades 

que possuem relação com todos os aspectos que envolvem a tarefa maior da 

escola: a qualidade em educação. Tendo como objetivo o processo de ensino e 

aprendizagem e a realização de atividades que não possuem uma relação direta 

com o processo educativo, mas concorrem para torná-lo efetivo, propiciando as 

condições básicas para que ele se realize, assim podemos citar algumas: 

 ·Possuir autonomia, definindo e construindo seu próprio caminho 

pedagógico; 

 ·Oferecer instrumentos de compreensão da realidade local, onde a 

escola considere a realidade na qual está inserida, promovendo a 

identidade cultural do aluno; 

 ·Propor planejamento adequado com ações articuladas aos objetivos, 

assim como programas de avaliação de desempenho; 

 ·Possuir um currículo contextualizado, que seja organizado e que 

assegure as aprendizagens fundamentais estabelecidas para o país, 

mas que se identifique com o contexto local; 

 ·Promover a inclusão e a participação dos educandos em relações 

sociais diversificadas e cada vez mais amplas; 

 ·Estimular o exercício da cidadania; 

 ·Criar a ação educativa partilhada com a comunidade local, 

ultrapassando os muros da escola; 

 ·Incentivar o professor a assumir sua condição de pesquisador, dentre 

tantas outras. 

Além disso, cabe ao governo investir em política educacional de qualidade, 

garantindo infra-estrutura de funcionamento, condições adequadas de trabalho e 

salário, programas de capacitação e a adoção de uma gestão participativa e 

democrática. 
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Assim é direito e dever de todos os segmentos sociais, que buscam e 

acreditam numa sociedade democrática, exigir o cumprimento e realização das 

funções primordiais da educação garantidas em lei. Sendo importante a participação 

nas decisões relativas aos rumos, diretrizes e organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

* Cristiane Khun de Oliveira é Pedagoga, pós-graduada em Gestão e Organização Escolar e em 

Gestão das Organizações Educacionais. Professora da rede pública, municipal e estadual. 



 22 

 

 

 

 

 

 

O F I C I N A  II 
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QUESTIONÁRIOS e PALESTRA  

 

Baseado em informações da  necessidade de uma mobilização que envolva 

outras pessoas do convívio dos alunos, além da escola, sendo a família a principal 

referência como articuladora entre o aluno, a escola e demais envolvidos no 

processo pedagógico, oportunizaremos aos pais e ou responsáveis pelo aluno uma 

palestra com enfoque na educação, que não pode ser delegada à escola, sem que 

os mesmos assumam sua real função dentro da família.  

A autoridade dos pais deve ser compartilhada e não sucumbir aos desejos 

dos filhos. A base da educação é a família. E ela tem fundamental importância na 

participação escolar de seus filhos. 

Afinal, aluno é transitório e filho é para sempre!  

 

 

 

Objetivos:  

 

 Conhecer melhor o ponto de vista dos professores atuantes neste projeto.  

 Conhecer e analisar melhor os alunos que fazem parte deste projeto. 

 Proporcionar aos pais a reflexão sobre sua função no seio familiar. 

 Reforçar nos pais a importância de sua participação efetiva na vida escolar de 

seu filho. 
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O F I C I N A  III 
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VENCENDO DESAFIOS 

 

 

O filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson (Estados Unidos, 2009) 

tem com tema a medicina e  narra, com fidelidade, a história do Dr. Ben Carson, um 

médico Neuropediatra, que aos 33 anos se tornou o diretor do  Centro de Neurologia 

Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA. Em 1987, o 

Dr. Carson alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida 

separação de dois gêmeos siameses, unidos pela parte posterior da cabeça - uma 

operação complexa e delicada que exigiu cinco meses de preparativos e vinte e 

duas horas de cirurgia. Tornou-se um dos mais respeitados neurocirurgiões do 

mundo. 

O filme é profundamente humano e mostra a infância de um menino pobre de 

Detroit, que cresceu num lar desfeito e em meio ao preconceito, era desmotivado e 

tirava más notas na escola.  
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Mostra a importância relevante da mãe, uma senhora simples, que jamais 

perdeu a fé e que, apesar de sua pouca cultura e das dificuldades que enfrentavam, 

usou sua inteligência para estimular seus filhos a nunca perderem a oportunidade, 

estudarem e nunca deixou de incentivá-los a lutarem para melhorar suas condições 

para conseguirem ter um futuro melhor do que ela podia oferecer a eles. Ela 

desejava um futuro promissor para seus filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                

  

 Partimos do pressuposto de que a função social da escola é garantir 

condições de aprendizagem acadêmica e valores necessários à socialização dos 

alunos, vivenciamos uma realidade onde a instituição escola acabou assumindo 

outras funções que são pertinentes à família, à instituição religiosa a que pertence e 

até mesmo a outros segmentos governamentais que, para implantar seus 

programas, acabam sempre recorrendo à escola para a divulgação dos mesmos, de 

maneira direta ou direta. Sabemos da importância em formar cidadãos críticos e  

conscientes de seus direitos e deveres, participantes ativos da vida social e 

econômica do país e em busca de um futuro promissor, onde possam alçar  carreira 

profissional que os satisfaça tanto profissional quanto financeiramente. 

 Entretanto, atualmente percebemos que nos faltam condições de atingir  esse 

patamar em busca de uma sociedade justa e igualitária, onde valores e habilidades 

à ela pertinentes. Apesar de o governo constantemente  proporcionar condições de 

seu quadro funcional atualizarem-se profissionalmente,  vivenciamos situações onde 

nem sempre as condições de aplicação das mesmas serem reais e nem sempre se 

– ainda há profissionais que possuem pouco conhecimento sobre as novas 

tecnologias; não se preocupam em planejar suas aulas com novas metodologias, 

que propiciem o aluno a refletir, formular hipóteses, defender seus pontos de vista 

diante de seus colegas e também de perceber que nem sempre o que defende está 

totalmente correto e que precisa de seu grupo para torná-lo melhor.  

Precisamos preparar nossos alunos para uma aprendizagem permanente, 

que tenha continuidade mesmo após o término de sua vida escolar. Ao garantir a 

aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à socialização 

do indivíduo, a escola torna-se mais atrativa e há grande procura da comunidade em 

matricular seus filhos para que compreendam, favoreça sua participação na 
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sociedade e mercado de trabalho. Os conteúdos básicos devem ser dominados, pois 

sem eles o relacionamento fora da escola se mais complexo, gerando desconforto 

em conseguir empregos melhor remunerados.  

Precisamos destacar a relevância da família participar ativamente das 

atividades escolares de seus filhos, saber quem são as companhias dentro e fora 

dos muros escolares. A família precisa assumir seu papel na sociedade, trabalhar 

valores e atitudes que são fundamentais e que acompanharão seus filhos durante a 

vida toda. Valores como honestidade, senso de justiça, solidariedade, amizade, 

respeito ao próximo, respeito às leis, empatia, enfim, todos aqueles que formam um 

cidadão devem ser repassados pelos pais na educação de seus filhos. Dentro da 

escola é a melhor oportunidade que ela tem de acompanhar o desenvolvimento 

acadêmico e sócio-afetivo de seus filhos. 

É pertinente ressaltar que: “filho deseja que seus pais sejam pais e não 

amigos; que seus professores sejam professores e não amigos; amigos ele tem 

dentro e fora da sala de aula”.  O que ele precisa é ser tratado como realmente é: 

um ser humano em busca de aprendizagens,  valores e habilidades que possam 

torná-lo uma pessoa realizada em todos os segmentos. 
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A N E X O S 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Venho pelo presente solicitar sua colaboração voluntária à 

participar da pesquisa “A contribuição da educação para a construção da     

cidadania do aluno: um olhar para a função social da escola” envolvendo 

Educadores do Colégio Estadual Prof. Izidoro Luiz Cerávolo - EFMP. 

O estudo se justifica em razão de minha participação no PDE-

2010 da SEED/PR. Pretendo obter dados junto à esta realidade escolar, sob o ponto 

vista dos profissionais que nela atuam, considerando o objetivo de refletir sobre a 

avaliação escolar a partir de questões cotidianas que envolvem a prática 

pedagógica. 

Declaro que todas as informações presentes neste questionário 

serão utilizadas com fins exclusivamente didáticos. Sua identidade será preservada. 

Comprometo-me a socializar os resultados decorrentes deste estudo, ao final dos 

trabalhos. 

__________________________ 

Denise Maria Braga  

Professora PDE/2010 

 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

Nome do Colaborador(a):  ______________________________________________ 

Assinatura do Colaborador(a): ___________________________________________ 

Local e Data: ________________________________________________________ 
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PROJETO DE PESQUISA. 
 
 

I PARTE - INSTRUÇÃO: 

 

As questões abaixo relacionadas fazem parte do Projeto de Pesquisa 

intitulado: “A contribuição da educação para a construção da cidadania do 

aluno: um olhar para a função social da escola”, cujos dados visam dar uma 

idéia geral de como os alunos do ensino noturno percebem o papel da escola no seu 

cotidiano. 

Solicitamos que responda com sinceridade e agradecemos sua colaboração. 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 
I I PARTE - DADOS PESSOAIS: 
 
Nome (apenas as iniciais): 

________________________________________________________________ 

Tempo de serviço no Magistério: 

 ________________________________________________________________ 

Além deste estabelecimento de ensino, você trabalha em outra(a)s instituições de 

ensino?  

________________________________________________________________ 

Exerce outra função, além do Magistério? Qual?  
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III PARTE - QUESTÕES: 
 
 
1) Você gosta de trabalhar neste Estabelecimento de Ensino? Quais suas 

expectativas em relação ao mesmo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quais suas expectativas em relação aos professores? E aos demais colegas? 

E à você mesmo (a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quais são suas maiores dificuldades no ensino noturno? (em relação aos 

conteúdos, colegas, professores, outros). 
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4) Você considera que a educação (conhecimento escolar) pode contribuir para 

uma vida melhor? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual a visão que você tem de seu futuro, enquanto profissional da educação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Em sua opinião, o que a escola poderia fazer para acolher melhor o aluno do 

ensino noturno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Em sua opinião, o que a família e ou responsável podem fazer para melhor 

acompanhar o desenvolvimento acadêmico, emocional e social de seus filhos? 
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8) Escreva suas sugestões para que a implementação do presente projeto 

sendo viabilizada, com o apoio de todos os profissionais da educação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Denise Maria Braga 

Pesquisadora 
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
________________________________________________________ 

 

Diante do exposto no texto A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA, responda: 

 

 1. Atualmente, cabe à escola tornar, dentro de suas possibilidades, a 

humanidade menos desumana. Afinal, que outra forma nós temos de fazer a escola 

cumprir sua função social senão através de um processo complexo de 

conscientização de todos os envolvidos com o nosso sistema educacional: 

comunidade, corpo docente e alunado? 

2. Todas essas questões contribuem de fato para a crise educacional, mas é 

preciso ir além e buscar compreender o núcleo dessa problemática, encontrar a raiz 

desses fatores, entendendo de onde eles surgem. A grande questão é: qual a 

origem desses fatores que impedem a qualidade na educação? 

 3. Qual ou quais as suas perspectivas de melhorar a qualidade do ensino 

público, com a escola realmente assumindo sua função social, que é ensinar, 

transmitir conhecimentos que serão utilizados além dos muros da escola? 

 

 4. Quais as suas sugestões para que a implementação do presente projeto 

possa ser viabilizada, com o apoio de todos os profissionais da educação? 
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ELOGIE DO JEITO CERTO  
   

 
 Marcos Méier (*)  

 
   

Recentemente um grupo de crianças pequenas passou por um teste muito 

interessante.  Psicólogos propuseram uma tarefa de média dificuldade, mas que as 

crianças executariam sem grandes problemas. Todas conseguiram terminar a tarefa 

depois de certo tempo. Em seguida, foram divididas em dois grupos.  

   

O Grupo A foi elogiado quanto à inteligência.  

  “Uau, como você é inteligente!”  

 “Que esperta que você é!”  

 “Menino, que orgulho de ver o quanto você é genial!”  

 E outros elogios à capacidade de cada criança.  

   

O Grupo B foi elogiado quanto ao esforço.  

 “Menina, gostei de ver o quanto você se dedicou na tarefa!”  

 “Menino, que legal ter visto seu esforço!”  

 “Uau, que persistência você mostrou."  

 “Tentou, tentou, até conseguir, muito bem!”  

E outros elogios relacionados ao trabalho realizado e não à criança em si.  

   

Depois dessa fase, uma nova tarefa de dificuldade equivalente à primeira foi 

proposta aos dois grupos de crianças. Elas não eram obrigadas a cumprir a tarefa, 

podiam escolher se queriam ou não, sem qualquer tipo de consequência.  As 

respostas das crianças surpreenderam.  

 

A grande maioria das crianças do Grupo A simplesmente recusou a segunda 

tarefa. As crianças não queriam nem tentar.  

Por outro lado, quase todas as crianças do Grupo B aceitaram tentar. Não 

recusaram a nova tarefa.  
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A explicação é simples e nos ajuda a compreender como elogiar nossos filhos 

e nossos alunos. O ser humano foge de experiências que possam ser 

desagradáveis.  

As crianças “inteligentes” não querem o sentimento de frustração de não 

conseguir realizar uma tarefa, pois, isso pode modificar a imagem que os adultos 

têm delas.  

- “Se eu não conseguir, eles não vão mais dizer que sou inteligente”.  

   

As “esforçadas” não ficam com medo de tentar, pois, mesmo que não 

consigam é o esforço que será elogiado.  

   

Nós sabemos de muitos casos de jovens considerados inteligentes não 

passarem no vestibular, enquanto aqueles jovens “médios” obtiveram a vitória.  

Os inteligentes confiaram demais em sua capacidade e deixaram de se preparar 

adequadamente.  

   

Os outros sabiam que, se não tivessem um excelente preparo, não seriam 

aprovados e, justamente por isso, estudaram mais, resolveram mais exercícios, 

leram e se aprofundaram melhor em cada uma das disciplinas.  No entanto, isso não 

é tudo.  

   

Além dos conteúdos escolares, nossos filhos precisam aprender valores, 

princípios e ética. Precisam respeitar as diferenças, lutar contra o preconceito, 

adquirir hábitos saudáveis e construir amizades sólidas.  Não se consegue nada 

disso por meio de elogios frágeis, focados no ego de cada um.  É preciso que sejam 

incentivados constantemente a agir assim. Isso se faz com elogios, “feedbacks” e 

incentivos ao comportamento esperado.  Nossos filhos precisam ouvir frases como:  

 

- “Que bom que você o ajudou... Você tem um bom coração!”  

- “Parabéns meu filho por ter dito a verdade, apesar de estar com 

medo… Você é ético.”  

- “Filha, fiquei orgulhosa de você ter dado atenção àquela menina nova 

ao invés de tê-la excluída como algumas colegas fizeram… Você é solidária!”  
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- “Isso mesmo filho, deixar seu primo brincar com seu videogame foi 

muito legal... Você é um bom amigo.”  

 

Elogios desse tipo estão fundamentados em ações reais e reforçam o 

comportamento da criança que tenderá a repeti-los.  Isso não é “tática” paterna, é 

incentivo real.  

   

Por outro lado, elogiar superficialidades é uma tendência atual:  

- “Que linda você é, amor.”  

- “Acho você muito esperto meu filho.”  

- “Como você é charmoso.”  

- “Que cabelo lindo.”  

- “Seus olhos são tão bonitos.”  

 

Elogios como esses NÃO estão baseados em fatos, nem em 

comportamentos, nem em atitudes. São apenas impressões e interpretações dos 

adultos.  Em breve, crianças como essas estarão fazendo chantagens emocionais, 

birras, manhas e “charminhos”.  Quando adultos, não terão desenvolvido resistência 

à frustração e a fragilidade emocional estará presente.  

   

Homens e mulheres de personalidade forte e saudável são como carvalhos 

que crescem nas encostas de montanhas. Os ventos não os derrubam, pois, 

cresceram na presença deles.  São frondosos, copas grandes e o verde de suas 

folhas mostram vigor, pois, se alimentaram da terra fértil.   

   

 

Que nossos filhos recebam o vento e a terra adubada por nossa postura 

firme e carinhosa. 

 

   

 

___________________________________________________________________ 

* Marcos Meier é mestre em Educação, psicólogo, professor de Matemática e especialista na teoria 

da Mediação da Aprendizagem em Jerusalém, Israel, escritor e palestrante. 
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PROJETO DE PESQUISA 
 
 

 
 

I PARTE - INSTRUÇÃO: 

 

As questões abaixo relacionadas fazem parte do Projeto de Pesquisa 

intitulado: “A contribuição da educação para a construção da cidadania do 

aluno: um olhar para a função social da escola”, cujos dados visam dar uma 

idéia geral de como os alunos do ensino noturno percebem o papel da escola no seu 

cotidiano. 

Solicitamos que responda com sinceridade e agradecemos sua colaboração. 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 
I I PARTE - DADOS PESSOAIS: 
 
Nome (apenas as iniciais): ................................................ Idade: .......... anos. 
 
 
Você mora próximo a este Estabelecimento de Ensino? Onde? 
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III PARTE - QUESTÕES: 
 
 
1. Você gosta de estudar neste Estabelecimento de Ensino? Quais suas 

expectativas em relação ao mesmo? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quais suas expectativas em relação aos professores? E aos colegas? E à você 

mesmo (a)? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quais as matérias que você se afina mais e como é sua relação com os 

professores? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quais são suas maiores dificuldades no ensino noturno? (em relação aos 

conteúdos, colegas, professores, outros). 
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5. Você considera que a educação (conhecimento escolar) pode contribuir para 

uma vida melhor? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Qual a visão que você tem de seu futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

7. O que pretende fazer após concluir seus estudos neste Estabelecimento de 

Ensino? 

 

 

 

 

 

 

8. Em sua opinião, o que a escola poderia fazer para acolher melhor o aluno do 

ensino noturno? 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
Denise Maria Braga 

Pesquisadora 
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
______________________________________________________ 
 

 Sabemos que em nossa vida diária nem sempre podemos contar com o apoio 

e o incentivo de nossos familiares. Diversos fatores levam a essa conclusão: o 

trabalho da mãe fora do lar e os afazeres domésticos que a ocupam após seu 

retorno ao lar; pais que não tiveram oportunidade de estudar e não conseguem 

auxiliar os filhos nas atividades escolares; pais omissos com as atividades escolares 

dos filhos, principalmente  quando concluem o ensino fundamental; desemprego; 

baixa remuneração profissional, entre outros. 

 Se tivermos a visão de alçar um futuro mais promissor não poderemos nos 

deixar abater pelas diversas dificuldades que surgirão durante o percurso desse 

caminho. É relevante termos ter fé em Deus e encontrar forças para continuar essa 

luta. 

 Diante do exposto e baseado no filme apresentado, reflita sobre as seguintes 

questões: 

 

1. O que mais lhe chamou atenção no filme Mãos Talentosas? 

2. Que ensinamentos você observou nesse filme? O que você aplicaria 

em sua vida? 

3. Qual é a importância de seus  pais e demais familiares em sua vida 

enquanto estudante? Tem cumprido com seu papel dentro de sua 

família? 

4. O que você tem feito para melhorar seu futuro profissional? Você tem 

se esforçado para consegui-lo? No que pode melhorar? 

5. E na escola, você realmente tem se esforçado para aprender o que os 

professores estão transmitidos? 
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O JOVEM NO ENSINO MÉDIO   

Quando o jovem chega ao ensino médio, muitas vezes os responsáveis 

enfrentam maior dificuldade para acompanhar os filhos no processo escolar, pois os 

trabalhos exigem domínio de conhecimentos específicos com maior complexidade, 

além do currículo apresentar maior número de disciplinas. Assim, nesta etapa de 

desenvolvimento do jovem, os pais e/ou responsáveis podem contribuir para o 

trabalho pedagógico da escola tomando algumas atitudes, como: 

 valorizar as atividades escolares como etapa de crescimento intelectual; 

 valorizar o avanço social do jovem tanto no que se refere à continuidade dos 

estudos como na compreensão e participação do espaço em que convive; 

 valorizar o acesso ao mundo do trabalho; 

 observar e acompanhar a rotina das atividades sociais; 

 conversar e ouvir com atenção os seus questionamentos, lembrando que 

nesta etapa de desenvolvimento surgem muitas dúvidas sobre novos temas; 

 observar o comportamento: hábitos de higiene, sono, tratamento com as 

pessoas, mudanças de humor e converse com o psicólogo da escola; 

 alertar sobre as responsabilidades que acompanham a maior autonomia das 

suas relações; 

 manter contato com a coordenação da escola para se informar sobre o 

desempenho de seu(s) filho(s); 

 verificar o material escolar utilizado pelo jovem: como estão suas anotações, 

a organização, capricho, o cuidado com os livros; 

 acompanhar a frequência às aulas; 

  buscar informações na escola sobre a participação nas atividades escolares; 

 participar das atividades propostas pela escola; 

 desenvolver uma boa parceria entre família e escola, pois esta relação 

fortalecerá tanto o trabalho dos professores e profissionais que acompanham 

o dia a dia da juventude, como a orientação desenvolvida pelos responsáveis 

junto aos jovens; 

 Procurar a escola sempre que julgar necessário e não apenas quando sua 

presença é solicitada; 

 participar do Conselho Escolar; 

 participar da Associação de Pais e Mestres. 

Palavras-chave: Recomendações para os pais; alunos do ensino médio. 
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MEC, O jovem no ensino médio, portal.mec.gov.br – Adaptado. 
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