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Resumo:  

 

No processo de ensino e aprendizagem há a 
necessidade de sempre estar buscando a 
interação entre escola e família. A participação 
da família, incentivada pela escola, permite ao 
aluno a integração ao ambiente escolar. A 
educação é um processo de mudança do qual 
a família, primeiro meio social da criança, 
precisa fazer parte, e esta participação deve 
acontecer por meio do auxílio e da motivação 
da escola. Sendo assim a família e a escola 
são espaços que socializam o indivíduo e, 
apesar de distintas, buscam atingir objetivos 
que se complementam. A escola é uma 
grande parceira da família ou a família é a 
grande parceira da escola. Não importa a 
ordem em que se coloque, pois o mais 
importante é que ambas cumpram com o seu 
papel de educador. Observando as 
dificuldades enfrentadas pelas famílias de 
crianças com necessidades educacionais 
especiais, os profissionais tanto clinico como 
pedagógico poderão contribuir de forma 
significativa neste processo. Por isso a 
importância da busca pela família de forma 
precoce para possíveis intervenções junto a 
criança e orientações para familiares. Diante 



disso, a metodologia a ser utilizada será pelo 
levantamento de dados, pesquisa bibliográfica 
e de campo e por meio de grupos de estudos 
com professores e outros com os familiares, 
buscando conscientizá-los de seus 
respectivos papéis. 
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CADERNO TEMÁTICO 

 

1. Apresentação 

 

Este trabalho caracteriza-se como um Caderno Temático resultado e 

consequência do objeto de estudo do Projeto de Intervenção Pedagógica PDE – 

2014, cuja pesquisa foi intitulada A interação entre a escola e a família no 

processo de ensino e aprendizagem do aluno com nece ssidades educacionais 

especiais.  

A referida intervenção pedagógica se efetivará no primeiro semestre letivo 

de 2015, junto aos professores da Escola de Educação Básica Manain na 

Modalidade de Educação Especial – Londrina – Paraná. Serão realizados grupos de 

estudo na modalidade semi-presencial, com oito encontros presenciais de duas 

horas  e dezesseis horas a distância, totalizando uma carga horária de 32 horas 

certificados pela Universidade Estadual de Londrina. O trabalho com os familiares 

serão desenvolvidos em três encontros de duas horas, sem certificação. 

Nesta instituição de ensino há alunos com necessidades educacionais 

especiais, com comprometimentos intelectuais e transtornos globais do 

desenvolvimento, necessitando de intervenções especificas, atendimento 

individualizado, respeitando suas limitações. 

Diante desse contexto e analisando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, na qual estabelece que a educação abrange todos os 

processos formativos: família, trabalho, movimentos sociais, organizações da 

sociedade civil, manifestações culturais. 



Na educação, a aprendizagem e o desenvolvimento humano ocorrem 

pela experiência e participação nas várias práticas e espaços sociais ao longo de 

toda vida. Para Saviani (1994), educar é produzir em cada pessoa a humanidade, já 

que o indivíduo da espécie humana não nasce homem, ele se torna homem, precisa 

ser educado.  

Um sujeito é fruto de seu tempo histórico, das relações sociais em que 
está inserido, mas é também, um ser singular, que atua no mundo a partir 
do modo como o compreende e como o compreende e como dele lhe é 
possível participar. (DCE, 2009, p.14) 

 
Por se tratar de um aluno com necessidades educacionais especiais, o 

atendimento individualizado é muito importante, dentro e fora do contexto escolar, 

pois é preciso respeitar suas limitações. 

Sabemos, também, da importância de todo o profissional da educação em 

estar se capacitando, buscando subsídios teóricos metodológicos constantemente, 

para melhorar sua prática, reconhecendo o seu papel na formação do aluno, 

contemplando o currículo acadêmico e funcional.  

Desde a infância até a fase adulta, as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, requerem cuidados especiais e intervenções importantes. 

No texto da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1993) consta que a escola tem a obrigação de se 

articular com as famílias e, ainda que, os pais têm o direito de participar das 

propostas educacionais. Este princípio deve ser considerado quando se forma o 

vínculo entre profissionais da educação e família dos alunos: 

 
Art. 12.Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do eu sistema de ensino, terão a incumbência de: (...) VI – articular-se 
com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; (...) Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: (...) 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade. Art. 14.Os sistemas de ensino definirão as normas da 
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (...) II – 
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes”. (LDB, 1996) 
 

   E, ainda, no Estatuto da Criança e do Adolescente  

 
Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Art. 
53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I– igualdade de 



condições para o acesso e permanência na escola;II– direito de ser 
respeitado por seus educadores; III– direito de contestar critérios 
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV– 
direito de organização e participação em entidades estudantis; V– acesso 
à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É 
direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 
como participar da definição das propostas educacionais. (...) Art. 55.Os 
pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 
na rede regular de ensino.Art. 56.Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I– 
maus-tratos envolvendo seus alunos; II– reiteração de faltas injustificadas 
e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III– elevados níveis 
de repetência. (ECA, 1993) 
 
 

Neste processo é essencial a participação da família e da escola, ambos 

se apoiando. Diante disso, pretendemos propor estratégias que possibilitem uma 

maior e melhor interação entre família e escola, visando exclusivamente contribuir 

para a aprendizagem acadêmica e funcional dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

A participação dos pais na educação formal dos filhos deve ser constante 

e consciente. Vida familiar e vida escolar são simultâneas e complementares e é 

importante que pais, professores, filhos/alunos compartilhem experiências, 

entendam e trabalhem as questões envolvidas no cotidiano escolar.  

Assim, temos em vista também, que a escola exerce uma função 

educativa junto aos pais, discutindo, informando, aconselhando, encaminhando os 

mais diversos assuntos, numa tentativa conjunta de promover a educação.  

Neste direcionamento, nos indagamos: Como os professores 

compreendem a participação dos pais ou responsáveis na escola? Como os pais ou 

responsáveis podem contribuir com a escola? Como promover maior interação entre 

família e escola? Quais seriam as contribuições da interação família-escola na 

formação social e acadêmica dos alunos. 

Tendo em vista esta problemática o objetivo deste Caderno Temático é 

subsidiar as equipes pedagógicas possibilitando algumas análises e discussões a 

cerca desse tema, bem como sugerir fundamentação teórica para apoio e possíveis 

encaminhamentos. 

Nesta intervenção pedagógica pretendemos problematizar as diferentes 

composições familiares compreendendo suas formas de organização e constituição. 

Para que isso se efetive de fato iniciaremos repensando a função de sermos 

profissionais da educação - professor, a prática docente de maneira a tomá-la como 



fundamental para a transformação e mudança social, compreendendo a importância 

e necessidade de ser um profissional competente e de qualidade. Se tratando de 

profissionais que atuam na Educação Especial é necessário a capacitação 

constante, pois uma especialização nesta área se torna mínima, diante da 

diversidade no comprometimento dos alunos.  

Sabemos que por meio dos anos podemos trabalhar com alunos 

deficientes intelectuais, visuais, auditivos, TGD, entre outros, por isso a necessidade 

do aperfeiçoamento profissional constante, além do comprometimento responsável 

com a aprendizagem dos alunos. 

Nesta perspectiva será proposto aos professores diferentes discussões 

que os façam refletir sobre a importância da pesquisa e de seus respectivos papéis 

na educação. Também faremos um estudo a respeito da função de cada ambiente 

de aprendizagem – escola e família – o que elas devem fazer e assumir enquanto 

responsáveis pela formação do aluno e filho. 

Com os familiares dos alunos serão propostas discussões que os façam 

refletir sobre a importância entre a parceria da escola com a família para o 

aprendizado de seus filhos. 

As dinâmicas de grupo, filme, a análise de alguns conceitos, leituras 

dirigidas e orientadas, depoimentos, roda de conversa com profissionais da área 

para debater o papel social da escola e da família, mesa redonda para refletir e tirar 

dúvida, alguns vídeos e leituras de pequenas situações problemas enfrentadas nos 

espaços escolares fará parte da aplicabilidade desse Caderno Temático. 

Tais encaminhamentos servirão de base para discussão e compreensão 

do tema abordado, bem como análise do trabalho docente e seu comprometimento 

em ser um educador. 

 

2. Desenvolvimento da Temática 

 

PROFESSORES: 

Iniciaremos o trabalho fazendo uma retomada de como entendemos a 

nossa profissão de educador e quanto ela é importante na formação do ser humano 

que temos em nossas mãos diariamente. Para isso os encontros serão voltados a 

repensar a prática docente e alguns conceitos que norteiam o nosso trabalho, pois é 



mediante a tais compreensões que direcionamos nossa postura dentro do espaço 

escolar. Também analisaremos a importância da interação entre escola e família. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 

Tema: Repensando a prática docente e reavaliando conceitos. 

Objetivo:  

• Repensar sua prática docente analisando alguns conceitos como educação, 

escola, conhecimento, ensino, aprendizagem e sociedade. 

Problematizando 

Retomando a história da sua vida profissional, cada professor receberá uma folha 

contendo questões nas quais, individualmente pensará e escreverá sobre elas para 

posteriormente uma reflexão em grupo. 

 

1- Como escolheu ser professor? Você gosta do que faz? Essa profissão que você 

escolheu lhe satisfaz? Faz isso por opção, porque gosta? 

2- “Ninguém quer e/ou gosta de estar na escola” “O professor não gosta de estar na 

escola, o diretor não quer estar na escola, o pedagogo não quer estar na escola, os 

alunos não querem estar na escola”. Mediante essa problemática pense nas 

questões a seguir: a escola é para quem e para quê? Porque temos escola? 

3- A escola está permeada principalmente numa relação entre dois protagonistas – 

professor e aluno – como ocorre essa relação? 

4- O que mais o agrada e desagrada na sua profissão? O que você pode fazer para 

melhorar tais situações de desagrado? 

5- O que está no “pacote” de ser professor? O que vem junto com a nossa profissão 

que não temos como deixar de lado nem mesmo fugir ou fingir que não existe? 

6- Quais elementos constroem a ação docente?  

7- Quais os elementos constituintes da organização do trabalho pedagógico? 

8- Quais fatores influenciam na organização do trabalho pedagógico? 

9- Há diferenciação no trabalho pedagógico com alunos com NEE?  

Para conclusão deste encontro haverá uma discussão oral reflexiva 

sobre as questões propostas. 

Texto de apoio: NÓVOA, Antonio, 1995. Diz-me como ensinas, dir-te-

ei quem és e vice-versa.  

 



SEGUNDO ENCONTRO 

Tema:  Posturas em sala de aula 

Filme: Como uma estrela na terra 

Objetivos:  

• Buscar respostas positivas e encorajadoras mediante a problemática do cotidiano 

escolar. 

•  Identificar suas falhas e limites enquanto professor, assumindo uma postura de 

comprometimento e responsabilidade frente à formação do seu aluno. 

Problematizando:  

Que marca está deixando nos seus alunos? 

Como faço a diferença na vida das crianças que passam em minhas mãos? 

Como faço para ajudá-lo a superar seus limites e barreiras? 

 

TERCEIRO ENCONTRO 

Tema: Características das organizações familiares da atualidade 

Objetivo:  

• Compreender o processo histórico da formação familiar da atualidade e suas 

implicações no processo ensino e aprendizagem. 

Problematizando:  

A maneira como as famílias estão organizadas hoje influenciam a vida escolar de 

seus filhos? 

Para refletir acerca desta questão e compreender como ocorre esse 

processo de formação familiar será feito um estudo de alguns textos do livro: “A 

família contemporânea em debate”, organizado pela Maria do Carmo Brant de 

Carvalho: Teorias e “teorias” de família. Heloísa Szymanski; Família: algumas 

inquietações. Elisabete Dória Bilac; Família e individualidade: um problema 

moderno. Cynthia A. Sarti; Socialização e família: uma análise intergeracinal.  

Maria Amália Faller Vitale 

Será dividido os textos para grupos pequenos de professores. Após a 

leitura cada grupo fará sua análise reflexiva, junto com a participação dos demais 

grupos. Ao final, faremos uma retomada na questão inicial, apontando o que todos 

esses aspectos da família contemporânea, podem refletir na vida escolar de uma 

criança. 

 



QUARTO ENCONTRO 

Tema: Relações existentes e pertinentes entre escola e família. 

Objetivo:  

• Identificar a função da escola e da família no processo de ensino e aprendizagem. 

Problematizando:  

Qual é o papel da família e da escola na formação do aluno/filho? 

Para responder a esta questão, será proporcionado leitura e discussão dos textos 

abaixo: 

• CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. Escola como extensão da família ou 

família como extensão da escola? 

• PERRENOUD, Philliphe. Informar e envolver os pais. 

Após as leituras dos textos propor questões de reflexão: 

- De que forma podemos contribuir para a formação do aluno com NEE? 

- Que barreiras o professor enfrenta neste processo de formação? 

- Qual o perfil profissional mediante esta formação? 

- De que forma a família pode contribuir na formação do aluno com NEE? 

- Quais os pontos positivos e negativos que o professor percebe na famílias em 

relação ao filho? 

- Qual é o verdadeiro papel da família? 

- Qual a importância dos professores e familiares desenvolverem seus respectivos 

papéis de forma responsável, para o processo de ensino e aprendizagem? 

- De que forma a escola pode contribuir para uma participação ativa da família na 

escola?  

 

QUINTO ENCONTRO 

Tema: Trabalho pedagógico e a afetividade. 

Objetivo:  

• Refletir sobre o seu trabalho pedagógico e a influencia da afetividade no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Problematizando:  

De que forma o professor poderá melhorar seu trabalho pedagógico? 

Para essa problematização será proposto a leitura dos seguintes textos: 

• CODO, Wanderley Codo; GAZZOTTI, Andréa Alessandra.Trabalho e afetividade. 



 

• PERRENOUD, Philliphe. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação.  

Questões para nortear a discussão oral: 

- Como está a nossa valorização hoje?  

- O que fez com que deixássemos de ter reconhecido nosso valor enquanto 

profissionais competentes, de qualidade, comprometidos e respeitados perante a 

sociedade?  

- O que devemos fazer para recuperar nosso valor? 

- O afeto é indispensável na atividade de ensinar? 

- Como está o emocional do professor diante das dificuldades que enfrenta no dia a 

dia? 

- Seu trabalho pedagógico está sendo afetado, diante dos problemas enfrentados? 

- Que sugestões poderíamos propor para melhoria tanto do trabalho pedagógico 

como no trato emocional do professor? 

Estudo dirigido do texto com intervenções e discussões, sobre a 

valorização do profissional da educação - os professores que estão ficando, muitas 

vezes, na superficialidade e perdendo o significado do seu trabalho que é ensinar. 

Até que ponto nossa sociedade valoriza o trabalho e o conhecimento do professor? 

Quem está deixando isso acontecer? Como deve ser a ação do professor no espaço 

escolar? Alguns encaminhamentos para repensar e reavaliar a prática pedagógica. 

 

SEXTO ENCONTRO 

Tema: Comprometimento do educador. 

Objetivo:  

• Reconhecer a importância da profissão de um educador. 

Problematizando: 

Através do documentário, identificar características profissionais necessárias no 

professor; importância da capacitação, da leitura e o compromisso com a educação 

do aluno. 

Documentário: Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan. 

Após assistir o filme, propor uma discussão oral sobre o filme baseado 

nas seguintes questões: 

- Qual o comprometimento da criança do filme? 



- Quais condutas inadequadas a criança apresentava? Há uma justificativa para  

esse comportamento? 

- Os professores e familiares devem investigar a causa dos comportamentos 

inadequados para ajudar o aluno/filho de forma mais eficaz? De que forma? 

- O que a mãe de Helen fazia para conter os comportamentos inadequados? Qual a 

sua opinião sobre a atitude da mãe? Quais as orientações da professora?  

- Quais as características profissionais se destaca na professora do filme? 

- Você já teve contato com um aluno surdo-cegueira? Conte como foi a experiência. 

- Na sua opinião, qual a importância da capacitação constante do professor?   

 

SÉTIMO ENCONTRO  

Tema:  Compreendendo os pais dos alunos com NEE.  

Objetivo:  

• Identificar as dificuldades enfrentadas pelos pais de aluno com NEE. 

Problematizando:  

Qual a realidade enfrentada pelos pais de pessoas com deficiência? 

Qual a importância da presença da família para o bom desenvolvimento do aluno na 

escola? 

Qual o papel da escola na interação com a família? 

Textos para leitura, discussão e reflexão: 

Elizabeth Becker e Maria Eloísa Famá D’Antino. Deficiência e estranhamento: a 

visão da família e do poeta. 

Ana Flávia Hansel e Maria Augusta Bolsanello. O envolvimento parental nos 

programas de estimulação precoce 

Em grupos fazer a leitura dos textos. Após as leituras fazer os 

apontamentos de cada grupo, proposto discussões e reflexões confrontando os 

textos com a realidade da escola. 

Para nortear as discussões: 

- Qual a idealização dos pais aos esperarem um filho? 

- Qual a reação dos pais ao nascer um filho deficiente?  

- Como os familiares reagem frente ao acontecimento? 

- Como é viver o “luto do filho normal”? 



- De que forma a escola pode contribuir para amenizar estes sofrimentos e auxiliar a 

criança com deficiência de forma precoce, estabelecendo uma parceria com a 

família? 

 

Durante as discussões, trazer relatos das mães/pais e familiares, de nossa 

realidade, para posteriormente traçar sugestões de como amparar e ajudar de forma 

efetiva e profissional, buscando auxiliar o aluno em suas dificuldades apresentadas. 

 

OITAVO ENCONTRO  

Tema: Importância da capacitação contínua do professor. 

Objetivo: 

• Buscar um aperfeiçoamento profissional frequentemente. 

Problematizando:  

A capacitação profissional faz a diferença no trabalho do professor? 

Com este tema pretendemos conscientizar o professor de que necessita 

de estudo freqüente para sua boa formação, não bastando somente a graduação e 

especialização. A especialização em Educação Especial apresenta conteúdos muito 

amplos e generalizados. E, quando o professor de Educação Especial vai atuar na 

área, observando as dificuldades e especificidades de cada aluno, requer um novo 

estudo, de forma mais específica, que possa atender seu aluno em sua 

individualidade. 

Para ajudar o professor, propomos a leitura do texto:  

PERRENOUD, Philliphe. Administrar sua própria formação contínua. 

FREIRE, Paulo.  Não há docência sem discência.   

Fazer uma análise de como saber administrar sua própria formação 

contínua: 

- Saber explicitar suas próprias práticas. 

- Estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa individual de 

formação contínua. 

- Negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola e rede) 

- Envolver-se em tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema 

educativo. 

- Acolher a formação dos colegas e participar dela.   



Para finalizar propor a leitura do texto: A águia e a oportunidade de 

renovação” (A.D.). Reflexão: 

1) Você é águia? 

2) Quais são as suas dores? 

3) Chegou o seu momento de renovar? 

4) Por que é tão difícil para nós humanos o processo de renovação? 

5) Qual a relação que você faz do texto com sua profissão? 

 

FAMILIARES: 

Com os pais ou familiares realizaremos três encontros de duas horas, 

enfatizando a importância da interação entre escola e família na educação dos 

filhos, evidenciando seus respectivos papéis. 

Um apontamento pertinente é o de que a estrutura tópica da família 

nuclear e a distribuição também tópica dos papéis dentro deste núcleo (em que o pai 

assume o trabalho externo e a mãe, o trabalho doméstico e a criação dos filhos) não 

se ajustam, hoje em dia, a muitas unidades familiares.  

As mudanças na maneira de viver, a incorporação da mulher no mercado 

de trabalho (devido às dificuldades socioeconômicas em algumas famílias), os 

divórcios e as separações, o estado de mães solteiras, os casais formados por 

pessoas do mesmo sexo etc, têm contribuído para que a família nuclear esteja 

exposta à transformações na própria estrutura familiar e os papéis que 

desempenham cada membro da família em relação à educação de filhos. As famílias 

com um só progenitor e as famílias reconstituídas são cada vez mais habituais na 

nossa sociedade.  

Esta realidade também perpassa as famílias de alunos com necessidades 

especiais. Com esta diversidade de estruturas, ainda se tem uma imagem ideal de 

família, imagem que permeia o imaginário da escola e da sociedade que, de fato, 

não corresponde à realidade de muitas delas. Não se pode afirmar que estas novas 

estruturas familiares sejam causas, tão somente, de uma possível não 

aprendizagem ou de possíveis fracassos escolares.  

É importante destacar que a participação da família é algo importante ao 

processo ensino e aprendizagem e não o único. Necessitamos aproximarmos da 

família sem prejuízos morais, sem determinismo, com uma atitude aberta que 

permita entender em que medida as experiências de seus membros favorecem o 



desenvolvimento.  

A escola é uma grande parceira da família ou a família é a grande 

parceira da escola. Não importa a ordem em que se coloque, pois o mais importante 

é que ambas cumpram com o seu papel de educador.  

Tanto os pais como professores devem ter claro que a afetividade é 

construída a partir da qualidade das relações que a criança estabelece e é 

determinante para a construção da personalidade (WALLON, 1975).  À medida que 

a criança vai crescendo e se desenvolvendo, vai ampliando sua capacidade 

relacional e afetiva, a afetividade se manifesta por meiodas emoções e dos 

sentimentos.  

Devemos prestar atenção em como estabelecer as relações, não apenas 

promover autonomia ou simplesmente controlar os alunos e filhos. Fazer 

encaminhamentos, dar regras ao invés de fazer pelos alunos e filhos um 

encurtamento do caminho para não se estressar.  

A participação da família, incentivada pela escola, permite ao aluno a 

integração ao ambiente escolar. A educação é um processo de mudança do qual a 

família, primeiro meio social da criança, precisa fazer parte, e esta participação deve 

acontecer por meio do auxílio e da motivação da escola. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 

Tema – interação entre escola e família. 

Objetivo: Identificar as funções da escola e da família.  

Problematizando: 

Perceber a importância da interação entre escola e família. 

- Entregar aos pais papéis. 

- solicitar aos pais que façam uma árvore e que nesta árvore coloquem 

folhas, flores, e frutos. Nas folhas deverão escrever o que esperam da escola em 

relação ao desenvolvimento de seus filhos; nas flores de que modo podem contribuir 

com a escola; nos frutos o que esperam de seus filhos. 

- Cada pai irá falar acerca de sua árvore. 

Com esta dinâmica propor uma discussão reflexiva apontando as partes da árvore, 

evidenciando a importância de cada uma, da escola, da família e do aluno. Todos 

precisam ter uma boa interação, colaborando, para haja um bom desenvolvimento 

no aluno. 



 

SEGUNDO ENCONTRO 

Tema – interação entre escola e família. 

Objetivo: Identificar as funções da escola e da família.  

Problematizando: 

Perceber a importância da interação entre escola e família. 

Retomar o papel dos pais, relendo o que os mesmos elencaram no 

primeiro encontro. 

Fazer uma discussão acerca da atividade anterior. 

Propor a leitura do texto: A família na escola: a complexa tarefa de educar 

e criar os filhos. (Elena Etsuko Shirahige) 

Após a leitura explorar o texto oralmente com apoio das seguintes 

questões: 

- Como são os novos formatos de família na atualidade? 

- Houve mudanças no contexto familiar com a necessidade da 

participação da mulher no mercado de trabalho? 

   

 

TERCEIRO ENCONTRO 

Tema – interação entre escola e família. 

Objetivo: Identificar as funções da escola e da família.  

Problematizando: 

Perceber a importância da interação entre escola e família. 

 Propor aos familiares a leitura do texto: Família e escola: uma parceria que 

deu certo. ( Rita de Cássia P. Silva Bastos – coordenadora pedagógica) 

 Após uma pesquisa com professores sobre: O que a escola espera dos pais. 

Ler e discutir com os familiares os principais pontos apontados pelos professores e 

equipe pedagógica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As configurações familiares sofreram alterações significativas conforme as 

transformações econômicas, tecnológicas, sociais, politicas e morais. Um exemplo 

disso, são as famílias da década de 50, eram numerosas, estendidas, 



compreendiam os parentes de segundo grau e agregados próximos, com relações 

de pertencimento, laços afetivos sólidos e todos auxiliavam para educar os filhos. 

Essa dinâmica familiar muda e toma rumos diferentes a partir dos anos 

60. Com a percepção da mudança começa-se uma busca para compreender como 

ela se apresenta e ainda como viver bem nesta família. A partir disso, valores e 

posições dentro do seio familiar trazem novos conflitos à tona como a separação, a 

infidelidade também por parte das mulheres, a guarda dos filhos e a estrutura 

matrimonial são postas em segundo plano, enquanto o amor e sexo passam a ser a 

razão primordial do casamento, os relacionamentos tornam-se incertos, 

indeterminados e inseguros. 

Mediante toda esta configuração não se pode ter mais a família de antes. 

Ela torna-se um espaço transitório, onde os filhos perderam a identidade de lar e 

passam a ser um patrimônio individual, exclusivo e de auto realização pessoal, os 

únicos que são permanentes, por isso passam a ser o centro de tudo. Os pais por 

sua vez, perdem a “autoridade de pai e mãe” assumindo uma relação de amizade, 

companheirismo, defendendo-os e protegendo-os de tudo e todos deixando de 

ensinar limites, valores, respeito, não permitindo que enfrentem desafios, 

frustrações, medos para poderem crescer, amadurecer e ter condições emocionais 

de enfrentar a vida sozinhos. 

Neste contexto familiar social está à escola que também sofreu mudanças 

e alterações no decorrer dos tempos. Ela passa a assumir parte da educação, antes 

destinada a família, quando os pais são obrigados pela Lei da Constituição Federal 

de 1998 a mandar os filhos para a escola, tornando-se obrigatória.  

Sendo assim, os pais são levados a acreditar que no ambiente escolar, os 

filhos estão bem cuidados e estão sendo preparados para enfrentar a vida e o 

mundo do trabalho, tornando-se cada vez mais, fundamental no desenvolvimento 

das crianças. 

Com isso ocorre muitas vezes trocas de funções é a família interferindo e 

ditando regras na escola e a escola tentando dizer como a família deve educar e 

criar os seus filhos. 

Com este trabalho pretende-se compreender que tanto a escola como a 

família é responsável pela formação do aluno/filho, mas que cada uma deve fazer a 

sua parte neste processo. A família interferir e direcionar a educação não formal, 

aquela que está presente em todos os lugares (onipresente), que abrande todos os 



momentos de nossa vida (onisciente) acontece com todos com quem cada um de 

nós se encontra e convive e ainda pessoas e lugares com os quais vão conhecer e 

conviver. 

A escola em contra partida deverá trabalhar com a educação formal, ou 

seja, deverá garantir o conhecimento científico historicamente acumulado pela 

humanidade, instruí-lo, instrumentalizá-lo, fornecendo ao educando condições para 

se relacionar com a sociedade e com o mundo. 

Se cada instância fizer sua parte de modo seguro, claro, intencional, com 

compromisso e responsabilidade, com certeza ter-se-á mais pessoas em condições 

de tomar decisões, conhecedoras de seus direitos e deveres, responsáveis, 

comprometidas em fazer parte de uma sociedade, na qual a grande maioria possa 

viver dignamente. 

Se tratando de uma família na qual há uma criança que apresenta 

necessidades educacionais especiais, precisamos pensar em algumas 

particularidades.  Do ponto de vista emocional, o nascimento de um bebê já é por si 

mesmo um fato carregado de repercussões psicológicas específicas em uma família, 

pois ao conceber e gestar um filho, concebe-se e gesta-se, também a ideia do filho 

sadio, belo, inteligente, forte. Idealiza-se o filho como um ser capaz de fazer e/ou 

refazer tudo quanto não foi possível realizar pelos pais. É como visto em muitas 

culturas, o pacto com a transcendência, com o futuro e, o cumprimento da lei 

biológica de continuidade da espécie. Mas e se o bebê for significativamente 

diferente do esperado? E, se o bebê apresentar uma deficiência? Como ficam as 

idealizações? 

Embora, em qualquer família, o aspecto psico-social seja afetado com o 

nascimento de uma criança, pois requer várias mudanças. Para uma família, a 

chegada de uma criança com deficiência pode determinar maior grau de tensão e 

intensa ambivalência nos sentimentos experimentados, como afirma Amaral (1995) 

podendo ocasionar inclusive, diferentes reações defensivas nessas famílias. Se 

essa nova condição parece não ser tão simples para as famílias de crianças que não 

nascem com maiores problemas, podemos então fazer alguns questionamentos 

relacionado a este tema: De que forma os pais de crianças que apresentam 

deficiência lidam com o seu narcisismo?  Como são estabelecidas as relações 

afetivas entre pais e filho se não era essa criança que idealizaram ter? Que papel 

será atribuído a esse filho na estrutura familiar? 



A expectativa projetada no filho, diante da realidade não desejada poderá 

dar origem a dificuldades na acomodação familiar, com as manifestações 

emocionais variando de família para família, em sua forma e intensidade. 

Nesse sentido, Amiralian e Becker (1992) observam a possibilidade de 

ocorrência de fenômenos relacionais peculiares. Considerando as possíveis 

dificuldades da relação com esse bebê, essas autoras remetem a ideia de que é 

esperada a identificação dos pais e, particularmente, da mãe com seu filho, 

propiciando que os momentos iniciais do desenvolvimento de seu filho sejam de 

forma saudável. Há o risco de identificações patológicas remeterem aos familiares a 

situação de luto, durante muitas vezes por um período prolongado, enfrentando a 

luta emocional diante da situação ou mesmo a exagerada busca racional de 

conhecimentos sobre como intervir na deficiência, tornando-os mais especialistas 

que verdadeiros pais. Essas são condições possíveis de alteração dos laços naturais 

que mostram o fato de a deficiência estar se interpondo continuamente na relação 

com o filho, o que, provavelmente contribuirá para comprometimentos emocionais 

em seu desenvolvimento. 

A mudança no desempenho de papéis e funções nesta família, poderá 

desencadear desordem de diversas naturezas nas relações intra-familiares, que 

serão refletidas com certeza nas relações com o filho com deficiência. É possível 

que haja a angústia pelo risco dessa criança não poder cumprir o papel esperado 

que lhe foi atribuído como bebê, ou até, se tornar aquele que ocupará esse lugar 

eternamente. 

Ainda, diante desses conflitos da família, frente a constatação da 

deficiência de seu filho, essa terá como grande desafio, segundo Góes (2006), 

 
ultrapassar o vazio que o separa  do filho por terem dificuldade de 
encontrar , nele, traços que sejam seus, reconhecendo-o como um sujeito 
capaz de se constituir como herdeiro e depositário de seus desejos e de 
suas histórias. (p. 460) 
 

   
Não podemos ter a intenção de culpabilizar a família por vivenciar 

sentimentos ambivalentes em relação ao filho com deficiência, tampouco julgá-la, 

pois é perfeitamente compreensível se lembrarmos as colocações de  Fédida (1984), 

mostrando o quanto a percepção de deficiências podem ser perturbadora, 

remetendo à experiência de angústias muito primitivas, comparáveis à vivência de  



um confronto com nossas próprias  limitações/deficiências.  

Para pais que se deparam com um filho com deficiência, há um 

sentimento de culpa e responsabilização por terem gerado esse filho. Mesmo nas 

condições mais adversas de gestação, a possibilidade de procriar traduz uma 

esperança no futuro, esperança que será concretizada com o nascimento do filho 

idealizado. A realidade do filho com deficiência contrapõe essa expectativa de futuro, 

diante disso os pais se vêem confrontados com a necessidade de se fazer face a 

perda desta  idealização, o que comumente é nomeado na literatura especializada 

como o “luto do filho normal”. Nesse período os pais, em sua trajetória, podem 

deparar-se tanto com a mais completa omissão de apoios sociais ou mesmo por 

familiares,  instituições ou profissionais especializados. 

Todos os sentimentos envolvidos seja culpa, negação, rejeição, auto-

piedade etc. acompanha o processo pelo qual passam os pais quando do 

nascimento ou descoberta de que o filho idealizado não está presente, tendo vindo 

outro em seu lugar. Referindo-se à ambivalência de sentimentos, Amaral (1995) nos 

diz que 

 
...o impacto da deficiência na família reveste-se de tonalidade muito 
semelhante , uma vez que os sentimentos gerados pela sua ocorrência 
oscilam entre polaridades muito fortes: amor e ódio, alegria e sofrimento; 
uma vez que as reações concomitantes oscilam entre aceitação e rejeição, 
euforia e depressão para citar o que ocorre com maior freqüência (p. 73). 

  

As relações afetivas e o funcionamento da unidade familiar variam de 

família para família, de acordo com suas normas, regras, valores e vivências 

próprias, com uma dinâmica única, conforme a história de vida de cada um.  

Existe uma tendência de atribuir a “criança diferente” a responsabilidade 

pelas insatisfações, desordens e problemas enfrentados pela família, desde os de 

ordem material até a desordem emocional. De acordo com Amiralian (1997, 2003a, 

2003b) há uma nova maneira de compreensão e a consequente intervenção junto as 

pessoas com deficiência, tanto em procedimentos educacionais, quanto nos clínicos.  

 
A ocorrência de invasões ambientais, seja pelo impingir de uma ação 
inoportuna, seja pela não satisfação das necessidades do individuo, 
acontece com freqüência na interação entre um ser com deficiência e o 
ambiente que o circunda [...] Ocorrem tanto nas relações familiares como 
no contato com amigos, com professores, com colegas e até nas relações 
profissional/cliente, pois, mesmo o profissional que tem por objetivo ajudá-
los, muitas vezes relaciona-se com eles na base da intrusão. Perceber as 



necessidades de outro ser humano  por meio de outras pistas sensoriais 
ou motoras que não aquelas a que estamos habituadas não é um processo 
simples. Assim como também não é fácil a constatação de que a 
realização plena e satisfatória de alguns passa por condições 
extremamente diversas das nossas. (AMIRALIAN, 2003, p.210) 

  

Podemos observar nessas colocações, o quanto é difícil para cada família 

conhecer a real dimensão entre limitação física ou psíquica da deficiência e as 

possíveis questões de dependência ou autonomia que estarão nela implicadas.                                                  

Diante desta colocação é importante lembrar que quanto mais a família 

estiver estruturada emocionalmente e quanto mais precocemente puder ser atendida 

em suas necessidades, tanto maior será a possibilidade de ajuda no processo de 

desenvolvimento de seu filho, na totalidade do seu ser. 

Observando as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças com 

necessidades educacionais especiais, os profissionais tanto clinico como 

pedagógico poderão contribuir de forma significativa neste processo. Por isso a 

importância da busca pela família de forma precoce para possíveis intervenções 

junto a criança e orientações para familiares. 

Uma grande contribuição no processo de interação entre escola e família 

seria ocorrer uma gestão democrática. Arco-Verde (2006) enfatiza que como 

princípios da política pública estão o acesso, a permanência e o sucesso de todos 

os alunos na escola; a valorização do professor e de todos os profissionais da 

educação; o trabalho coletivo e a gestão democrática em todos os níveis 

institucionais [...] (PARANÁ, 2006, p.14).  

Diante disso, é importante destacar a importância da participação dos pais 

na escola, não como expectadores, mas como pessoas que venham colaborar, 

avaliar e opinar sobre questões que possam ajudar no desempenho da instituição, 

para compreender o seu funcionamento, estabelecendo assim compromisso e 

confiança, que possibilitará a melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem.  

Libâneo (2004) descreve o conceito de participação como sendo a 

atuação dos profissionais da educação e dos usuários (alunos e pais) na gestão da 

escola. Participação como meio de conquista da autonomia da escola, dos 

professores, dos alunos, constituindo-se como prática formativa, como elemento 

pedagógico, metodológico e curricular. Por meio da participação da comunidade, a 

escola deixa de ser um lugar fechado e separado da realidade, para conquistar o 

status de uma comunidade educativa que interage com a sociedade. 



O autor destaca que a organização escolar democrática seria não só a 

participação na gestão, mas a gestão da participação. Há necessidade, pois, de uma 

ação racional, estruturada e coordenada de proposição de objetivos, estratégias de 

ação, provimento e ordenação dos recursos disponíveis, cronogramas e formas de 

controle e avaliação. Nas relações mútuas entre direção e professores, entre 

professores e alunos, entre direção e funcionários, entre pais e escola, há de se 

combinar exigência e respeito. 

Quando se define uma família, logo se incluem em sua definição os 

membros do grupo familiar e sua estrutura, os vínculos que mantêm e as funções 

que a mesma possui. Em a sua estrutura, fala-se em geral da família nuclear ou 

conjugal e da família extensa (PRADO,1985).  

Um apontamento pertinente é o de que a estrutura tópica da família 

nuclear e a distribuição também tópica dos papéis dentro deste núcleo (em que o pai 

assume o trabalho externo e a mãe, o trabalho doméstico e a criação dos filhos) não 

se ajustam, hoje em dia, a muitas unidades familiares. As mudanças na maneira de 

viver, a incorporação da mulher no mercado de trabalho (devido às dificuldades 

socioeconômicas em algumas famílias), os divórcios e as separações, o estado de 

mães solteiras, os casais formados por pessoas do mesmo sexo, etc., têm 

contribuído para que a família nuclear esteja exposta à transformações na própria 

estrutura familiar e os papéis que desempenham cada membro da família em 

relação à educação de filhos. As famílias com um só progenitor e as famílias 

reconstituídas são cada vez mais habituais na nossa sociedade.  

Esta realidade também perpassa as famílias de alunos com necessidades 

especiais. Com esta diversidade de estruturas, ainda se tem uma imagem ideal de 

família, imagem que permeia o imaginário da escola e da sociedade que, de fato, 

não corresponde à realidade de muitas delas. Não se pode afirmar que estas novas 

estruturas familiares sejam causas, tão somente, de uma possível não 

aprendizagem ou de possíveis fracassos escolares. É importante destacar que a 

participação da família é algo importante ao processo ensino e aprendizagem e não 

o único. Necessitamos aproximarmos da família sem prejuízos morais, sem 

determinismo, com uma atitude aberta que permita entender em que medida as 

experiências de seus membros favorecem o desenvolvimento.  

A escola é uma grande parceira da família ou a família é a grande 

parceira da escola. Não importa a ordem em que se coloque, pois o mais importante 



é que ambas cumpram com o seu papel de educador.  

Tanto os pais como professores devem ter claro que a afetividade é 

construída a partir da qualidade das relações que a criança estabelece e é 

determinante para a construção da personalidade (WALLON, 1975).  À medida que 

a criança vai crescendo e se desenvolvendo, vai ampliando sua capacidade 

relacional e afetiva, a afetividade se manifesta por meio das emoções e dos 

sentimentos.  

Devemos prestar atenção em como estabelecer as relações, não apenas 

promover autonomia ou simplesmente controlar os alunos e filhos. Fazer 

encaminhamentos, dar regras ao invés de fazer pelos alunos e filhos um 

encurtamento do caminho para não se estressar.  

A participação da família, incentivada pela escola, permite ao aluno a 

integração ao ambiente escolar. A educação é um processo de mudança do qual a 

família, primeiro meio social da criança, precisa fazer parte, e esta participação deve 

acontecer por meio do auxílio e da motivação da escola. 

Sendo assim, a família e a escola são espaços que socializam o indivíduo 

e, apesar de distintas, buscam atingir objetivos que se complementam. 

 
A parceria família escola é fundamental para que ocorram os processos de 
aprendizagem e crescimento de todos os membros deste sistema, uma 
vez que a aprendizagem não está circunscrita à conteúdos escolares 
(BARTHOLO, 2001, p. 23). 
 

De acordo com esta afirmação, a autora deixa claro que existe uma 

necessidade de interação entre as duas instituições, pois toda criança tem sua 

história de vida, a qual deve ser conhecida pelos professores que atuam diretamente 

com ela, podendo assim entender melhor seus alunos e propor estratégias mais 

eficazes para superar possíveis problemas. 

É importante que a escola tenha um discurso condizente com sua prática. 

Esse discurso deve estar presente tanto na fala dos profissionais nela inseridos 

como nos documentos da escola, por isso a importância da realimentação do PPP 

(Projeto Político Pedagógico) da escola, de forma coletiva, envolvendo pais, alunos,                                         

professores, equipe pedagógica e demais funcionários da escola.  

Os professores devem ter este conhecimento em mãos, conscientizando-

se da importância da participação das famílias no processo ensino e aprendizagem, 



podendo criar estratégias que possam garantir um maior número de famílias 

participando de forma mais efetiva na escola. 

A família possui uma função que compartilha com a escola, a de ensino e 

aprendizagem, as duas instituições esperam contribuições recíprocas para poderem 

desempenhar com eficácia seus papéis. A escola tem tido como função 

responsabilizar-se pelo percurso escolar dos indivíduos, favorecendo sua 

aprendizagem acadêmica e contribuindo com sua socialização, complementando o 

trabalho desenvolvido pela família. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES- 2015 
 

Mês/ atividade  Fevereiro  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  

Apresentação do 
projeto de intervenção 
pedagógica na escola 
na Semana 
Pedagógica. 

 
x 

     

PROFESSORES 
PRIMEIRO 
ENCONTRO 
Tema - Repensando a 
prática docente e 
reavaliando conceitos. 
 

  
 

x 

 
 
 
 

   

PROFESSORES 
SEGUNDO 
ENCONTRO 
Tema - Posturas em 
sala de aula. 
 

  
 

x 

 
 
 

   

PROFESSORES 
TERCEIRO 
ENCONTRO 
Tema - Características 

  
 
 

 
 

x 

 
 
 

  



das organizações 
familiares da 
atualidade. 
 
PROFESSORES 
QUARTO 
ENCONTRO 
Tema - Relações 
existentes e 
pertinentes entre 
escola e família. 
 

  
 
 

 
 
 

x 

 
 
 

  

PROFESSORES 
QUINTO ENCONTRO 
Tema - Trabalho 
pedagógico e a 
afetividade. 

   
 

x 

 
 
 

 
 
 

 

PROFESSORES 
SEXTO ENCONTRO 
Tema -  
 

   
 
 

 
 

x 

 
 

     

 

PROFESSORES 
SÉTIMO ENCONTRO 
Tema - 
Compreendendo os 
pais dos alunos com 
NEE.  

   
 
 

 
 

x 

 
 
 

 
 
 
 

PROFESSORES 
OITAVO ENCONTRO 
Tema - Importância da 
capacitação contínua 
do professor. 
 

   
 
 

 
 
 

x 

 
 
 
 

 
 
 

FAMILIARES  
PRIMEIRO 
ENCONTRO 
Tema – Interação 
entre escola e família. 
 

    
 
 

 
 

x 

 

FAMILIARES  
SEGUNDO 
ENCONTRO 
Tema – Interação 
entre escola e família. 
 

    
 
 

 
 

x 

 

FAMILIA RES 
TERCEIRO 
ENCONTRO 
Tema – Interação 
entre escola e família. 

    
 
 

 
 

x 

 



 
Avaliação do Projeto e 
encerramento 

    
 

 x 

Produção do artigo 
final. 
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