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APRESENTAÇÃO 

 

 Este caderno temático faz parte da 2ª etapa do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, criado pelo Governo do Estado do Paraná.  Ele contém uma 

proposta de Formação Continuada para Educadores da Rede Pública de Educação, 

com o foco na orientação de pais. 

O trabalho propõe analisar, refletir e intervir na relação entre os pais ou 

responsáveis dos alunos do 6º ano do ensino fundamental e a escola. O objetivo é 

melhorar e aprofundar esta relação, para juntos buscarem uma formação global dos 

estudantes. Esta formação, para ser eficiente precisa contemplar tanto os 

conhecimentos científicos, culturais e sociais mediados dentro do contexto escolar 

quanto à aprendizagem oriunda de outros âmbitos, como o familiar. 

Nesse sentido, o presente material didático, que foi desenvolvido sob a 

orientação e acompanhamento do professor mestre da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL – Me. Edmilson Lenardão tem o intuito de criar um material teórico-

pedagógico, que sirva como uma ferramenta de reflexão e de intervenção na relação 

dos sujeitos envolvidos neste estudo: os pais ou responsáveis e os professores dos 

alunos.  

A concepção teórica utilizada é a Pedagogia Histórico-Crítica, de Dermeval 

Saviani. São utilizados ainda, outros autores que seguem esta mesma vertente. 

Este caderno está organizado em estudos para serem aplicados aos grupos de 

professores e estão divididos em oficinas que contemplam textos para leitura, sites, 

slides e atividades relacionadas a esta pesquisa. Já as reuniões com os pais ou 

responsáveis abordam textos relevantes sobre o assunto, bem como debates e 

atividades relacionadas com o tema proposto: ensino-aprendizagem do aluno na escola 

e no contexto familiar. 

Nesse sentido, este estudo visa proporcionar uma análise reflexiva junto aos 

docentes e pais, para alcançar melhorias na aprendizagem dos alunos. 

 



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 O Caderno Temático está constituído com material pedagógico que promove as 

discussões sobre o ensino-aprendizagem dos alunos. Estas são realizadas entre pais 

ou responsáveis dos mesmos e professores. As discussões ocorrem por meio das 

reuniões feitas com os grupos de docentes e, em outros momentos com reuniões feitas 

com os pais. Estes encontros podem servir de base para a implementação do projeto 

de intervenção pedagógica na escola, com a finalidade de melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. 

 A intervenção junto aos professores se dará por meio de grupos de estudos, 

para que haja a compreensão e a internalização teórica da Pedagogia Histórico-Crítica 

por parte destes sujeitos. Eles também abordarão e conhecerão, mais profundamente, 

a função social da escola, a história da família e outras concepções pedagógicas, como 

a tradicional, a tecnicista, a construtivista e sócio construtivista. Os professores 

compreenderão ainda, em quais contextos surgiram tais correntes, como se 

consolidaram e sua influência na prática do professor. 

 As reuniões objetivam desenvolver informações relevantes sobre a prática dos 

professores na escola, bem como levar os pais ou responsáveis a refletir e detectar 

fragilidades na sua forma de atuar com os filhos nas atividades escolares. 

 Para os grupos de estudos com os professores está prevista uma carga horária 

de 32 horas, sendo 16 horas presenciais e 16 horas com leituras e estudos orientados. 

 Reitera-se que a principal intenção, em promover os encontros mencionados 

acima, junto aos pais e professores, é detectar e sugerir intervenções práticas para 

suprir as necessidades ou eliminar fragilidades existentes, quanto ao ensino-

aprendizagem dos alunos. Promover, desse modo, uma eficiente assimilação dos 

conteúdos historicamente acumulados. 

Os pais têm grande influência na aprendizagem e progresso dos alunos. Para 

que eles possam contribuir de forma eficaz, é necessário que o professor dê as 

informações sobre o conhecimento que o educando deve adquirir em cada momento 

de aprendizagem. Eles precisam entender como as atividades realizadas em casa 



devem estar associadas ao trabalho que o professor está desenvolvendo em sala de 

aula.  

Para passar tais informações aos pais, serão feitas quatro reuniões, com 

intervalos de aproximadamente um mês, entre cada uma delas. 

A seguir, mostrar-se-á o plano de ensino criado para mediar tanto às 

concepções pedagógicas quanto os contextos de seus surgimentos, suas 

consolidações históricas, suas funções sociais e suas influências na prática do 

professor. 

 

OFICINA 1: CONHECENDO O PROJETO E A EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

Objetivos: 

 Apresentar o projeto de intervenção pedagógica e o Caderno Temático;  

 Conhecer a história da evolução da família; 

 Compreender a mudança histórica da família. 

Tempo: 04 horas 

 Procedimentos Metodológicos: 

 Exposição oral dos conteúdos elencados; 

 Vídeos e gráficos, para serem assistidos e discutidos; 

 Atividades em forma de questionários para serem respondidos; 

 Leitura, exposição interativa e discussões de textos impressos. 

 

ATIVIDADE 1: Vamos assistir os dois vídeos sobre a História da Evolução da Família. 

Em seguida, faremos pequenos grupos, discutiremos as informações contidas nestes 

textos e responderemos as questões abaixo: 

 

 1- Vídeo em gráfico da família brasileira em cinco décadas - 5 minutos. 



http://youtu.be/k2cDDZ55kC4   acessado em 20/11/2014. 

 

 2- A nova organização familiar brasileira 5 horas e 8 minutos. 

http://youtu.be/ooaLSDF-R7M   acessado em 20/11/2014. 

 

ATIVIDADE: Formar pequenos grupos para discutirem as informações trazidas pelos 

vídeos. Em seguida, responder as questões abaixo: 

 

1- O comportamento entre homem e mulher na formação da família tem sofrido 

mudanças com o passar do tempo, descreva com suas palavras, como isso se 

procedeu com o passar dos anos, tendo como base o vídeo: “Vídeo em gráfico 

da família brasileira em cinco décadas”. 

 

2- Explique em que a formação da família pode interferir no trabalho das escolas. 

Faça uma síntese pautando o seu ponto de vista. 

 

3- Vejamos o vídeo “A nova organização familiar brasileira”, e depois comentem 

sobre estas diferentes famílias e expliquem como a escola pode proceder para 

que estas possam participar da vida escolar de seus filhos no contexto atual. 

 

 

ATIVIDADE 2: Vejamos os slides abaixo contendo definições e o papel histórico e 

social da família. Em seguida, os mesmos grupos discutirão os assuntos vistos e 

responderão o questionário correspondente. 

http://youtu.be/k2cDDZ55kC4
http://youtu.be/ooaLSDF-R7M


HISTÓRIA DA FAMÍLIA

‘’O termo FAMÍLIA origina-se do latim 

‘’FAMULUS’’ que significa : conjunto de servos 

e dependentes de um chefe ou senhor.’’

’( PRADO: 1981,p.51 )

FAMÍLIA PRIMITIVA:
organização comunitária entre famílias;

ausência da propriedade privada;

 .prevalecia a autoridade da mulher;

divisão de papeis;

 família fugia  dos laços sentimentais.

FAMÍLIA NA IDADE MÉDIA 

FAMÍLIA ARISTOCRATA :

Organização comunitária;

não separação do público e privado;

casamento ‘’ato político’’;

 sem funções afetivas e socializadoras;

busca preservação da linhagem;

 relações rígidas, hierárquicas  e autoritárias

 marcada pela divisão de papéis  ;

 sexualidade obedecia a padrões próprios;

crianças educadas  por  vários adultos.

FAMÍLIA CAMPONESA :

unidade familiar era a aldeia;

 integrada por laços de dependência e  ajuda ;

cotidiano regulado por tradições e costumes;

crianças aprendiam em interação com a 

comunidade, sem laços afetivos;

criança não era centro da vida conjugal;

cabia a mulher  educar os filhos  integrada a 

vida comunitária e ajudar o homem nos 

campos;

Prevalecia  altos índices de mortalidade 

infantil e natalidade.

FAMÍLIA MODERNA
FAMÍLIA PROLETÁRIA século xix   ( 1 FASE )

originou-se sob condições de extrema  

penúria social e econômica;

 todos trabalhavam nas grandes fábricas;

preservação  dos laços comunitários;

crianças sem atenção especial .

( 2 - FASE )   SEGUNDA METADE  DO SÉC XIX

aparecimento de setores mais qualificados 

da  vida operária, preocupação com sua 

condição de vida ;

preocupação com a saúde e higiene.  

3 FASE  ( SÉC XX)

mudança  das famílias para o subúrbio;

 rompimento com os vínculos comunitários;

 valorização a privacidade e domesticidade 

do  lar ;

 isolamento da família no lar ;

 reforço ao autoritarismo paterno e 

conservadorismo por parte da família 

proletária;

preocupação com a educação dos filhos.

 Isolamento do núcleo familiar ;

 separação  da residência e local de trabalho;

homem provedor da família ; 

mulher responsável pela educação  dos filhos 

e afazeres domésticos;

educação dos filhos principal objetivo da 

família a partir de um ideal burguês;

novos padrões de higiene e saúde;

criança objeto de constante vigilância

 repressão a sexualidade infantil e do casal ;

FAMÍLIA BURGUESA: FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA :
Mudanças nas estruturas e relações entre 

sexo e gerações;

crescente aumento de divórcios;

controle de natalidade;

 liberalização sexual;

cultura juvenil específica ; 

movimentos feministas;

aumento de mulheres independentes , 

participantes no mercado de trabalho ;

novos arranjos familiares;

Outras . . .  

A FAMÍLIA BRASILEIRA :
 Família organização fundamental;

padrão patriarcal  ;

 valorização do núcleo conjugal , 

 famílias ampliadas;

distribuição rígida e hierárquica de papéis;

casamentos de conveniência  ;

controle da sexualidade feminina ;

predomina o concubinato e uniões 

consensuais  nas famílias mais pobres ;

negros proibidos de organizarem suas 

famílias.  

 

ATIVIDADE: Partindo das informações vistas nos slides, discutam e respondam as 

questões propostas abaixo: 

 

1- Analisando a evolução da família, o que é família para você? 

 

2- Sabemos que as famílias atuais possuem outro modo de viver. Há nelas, muitos 

conflitos e as crianças e adolescentes convivem com isso. Que ações podemos 



esperar que aos pais ou responsáveis proponham, para enfrentar esses desafios 

contemporâneos vivenciados tanto na escola quanto no ambiente familiar? 

 

3- A educação abrange várias instâncias, como o ambiente familiar, a escola e os 

meios sociais. Por receber influências diversas, é uma tarefa difícil. Por isso o 

diálogo entre a escola, pais ou responsáveis torna-se indispensável. Ambos 

possuem o mesmo objetivo em relação às crianças e adolescentes, que é o 

sucesso escolar. Qual seria a melhor forma de enfrentar esta situação no 

desafio da aprendizagem? 

 

ATIVIDADE 3: Façamos agora a leitura do texto “Uma visão histórica da evolução da 

família”. Em seguida, os grupos realizarão uma análise comparativa com a realidade 

atual a partir da afirmação que vem na sequência. 

 

A família nuclear, constituída por pai, mãe e filhos, da forma como é definida 

hoje como padrão, não é realmente assim. Sabemos que a família brasileira atual se 

constitui de acordo com a realidade do contexto em que a criança está inserida. Foi por 

volta do século XVI que as pessoas sentiram a necessidade de convivência, a história 

da família nos leva a analisar como aconteceu a sua evolução, como sua modificação 

aconteceu com o tempo conforme o meio social, econômico e local de cada época.  

Segundo Almeida (2009) “A Família Consanguínea foi a primeira etapa nesta 

construção, consistia em ter relação carnal mútua entre todos que viviam juntos no 

mesmo lugar: avós, netos, bisnetos, irmãos, todos os membros com exceção dos pais 

e filhos”. 

O mesmo autor explica que, “A Família Punaluana é a segunda forma de 

organização familiar, os irmãos são proibidos de ter relação carnal entre si. As 

mulheres formavam um núcleo e os irmãos outro. O tronco comum é uma mãe” (2014) 

A filiação materna é reconhecida e há a relação de herança. Surgem assim as famílias 

por grupos.  



 Família sindiásmica constitui o matrimonio grupal, uniões por pares de duração 

mais ou menos longa. O homem tinha uma mulher principal entre muitas 

esposas e a mulher o tinha como o esposo principal entre os muitos maridos. O 

vínculo podia ser dissolvido por qualquer uma das partes e os filhos ficavam 

sobre a responsabilidade da mãe (ALMEIDA, 2009). 

A procriação, os bens e as posses são as principais características da família 

monogâmica. 

Só o homem podia romper os laços conjugais, repudiar a esposa e a 

infidelidade conjugal. Ainda é direito do homem a infidelidade conjugal desde 

que não traga outra mulher para dentro de sua casa. Porém a mulher se assim 

o fizer será castigada rigorosamente. Foi a primeira forma de família que não 

se baseava em condições naturais, mas econômicas, valorizando a 

propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva (ENGELS, 1974, 

apud ALMEIDA, 2009). 

Temos então a união entre pessoas não consanguíneas. Para Engels (apud 

ALMEIDA, 2009), “não pode haver relações sexuais recíprocas entre os irmãos 

maternos. Assim esse círculo se solidifica por meio de instituições comuns, de ordem 

social e religiosa, que o distingue das outras “gens” da mesma tribo. ”  

As mulheres, mães, passam a exercer poder na fase matriarcal. A palavra 

matriarcado deriva do latim mater que significa mãe e do grego archein que significa 

governar. Caso o homem não trabalhasse de forma eficaz, a mesma podia mandá-lo 

embora de casa. 

A família em qualquer de suas formas, ajuda a explicar a estrutura política de 

uma sociedade particular, em que as mulheres foram gradativamente perdendo 

a liberdade sexual e a monogamia nasceu para favorecer a concentração de 

riqueza e o desejo de transferir essa riqueza aos herdeiros. Engels,1974 (Apud 

Almeida 2009), 

 

Segundo Poster – 1979 (Apud Almeida 2009), “No início do século XIX, as 

famílias das classes trabalhadoras também acabaram adotando o modelo da família 



nuclear burguesa, quando foram forçadas a deixar o campo e ingressar no trabalho em 

indústrias nas cidades”. Segundo o autor, na família o homem é o burguês e a mulher 

representa o proletariado. 

Toda estrutura familiar, conforme podemos ver nas leituras acima citadas, nos 

levam a crer que vêm se desenvolvendo conforme a estrutura econômica e política da 

sociedade da época. Que ela se constituiu conforme o interesse das pessoas, ou seja, 

concentração de riquezas para deixar para possíveis herdeiros. Engels (1974, apud 

Nóbrega, 2009) afirma que: 

O matrimônio só se realizará com toda a liberdade quando suprimidas a 

produção capitalista e quando forem removidas as condições econômicas que 

exercem influência na escolha dos esposos. A emancipação feminina só 

poderá ser alcançada com a grande indústria moderna, que não apenas 

permite como também exige o trabalho da mulher em grande escala, tendendo 

cada vez mais a transformar o trabalho doméstico privado em uma indústria 

pública. O matrimônio baseado no amor sexual será monogâmico por natureza, 

e, se o matrimônio for baseado no amor, quando esse afeto desaparecer ou for 

substituído por outro amor, o divórcio será um benefício para o casal e para a 

sociedade. 

 

Atualmente, devido às influências do meio social, urbanização em grande 

escala, as mulheres têm saído para trabalhar fora do lar para auxiliar nas despesas, 

separação dos pais e os novos casamentos, o tempo de convivência com os filhos 

ficou muito reduzida e a escola tende a ser provedora destas atribuições, ou seja, 

assume as funções sociais e emocionais do educando. 

https://www.dropbox.com/s/mvbkczi8oyxr28b/UMA%20VIS%C3%83O%20HIST%C3%9

3RICA%20DA%20EVOLU%C3%87%C3%83O%20DA%20FAM%C3%8DLIA.pdf?dl=0 

 

Conforme a leitura do texto anterior, as famílias têm se estruturado de acordo 

com as mudanças sociais no seu meio de convívio. E nas escolas, essas 

mudanças também levaram a isso? Será que o meio familiar interfere para que 

https://www.dropbox.com/s/mvbkczi8oyxr28b/UMA%20VIS%C3%83O%20HIST%C3%93RICA%20DA%20EVOLU%C3%87%C3%83O%20DA%20FAM%C3%8DLIA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvbkczi8oyxr28b/UMA%20VIS%C3%83O%20HIST%C3%93RICA%20DA%20EVOLU%C3%87%C3%83O%20DA%20FAM%C3%8DLIA.pdf?dl=0


haja mudanças na forma de ensinar?  Qual é a nossa expectativa em relação a 

formação desses alunos que estão em nossa escola? 

 

ATIVIDADE 4: Faremos a leitura dos documentos oficiais durante a semana, com o 

objetivo de introduzir a próxima oficina. 

 

OFICINA 2: OS DOCUMENTOS OFICIAIS EM RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

Objetivos: 

 Conhecer as leis que apresentam as responsabilidades da família.  

 Relacionar as leis que determinam as obrigações e responsabilidades da família 

com sua evolução histórica. 

Tempo: 04 horas  

 

Procedimentos Metodológicos: 

 Leituras de textos impressos; 

 Montagem de painéis; 

 Apresentações de seminários; 

 Produção textual. 

  

ATIVIDADE 1: Leiamos os documentos oficiais, Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

Constituição Federal, Estatuto do Menor e do Adolescente - ECA os quais trazem as 

responsabilidades das diversas instâncias, em relação ao ensino-aprendizagem das 

crianças. Depois, faremos duplas e montaremos um painel com o roteiro de tudo que 

foi lido. Ao final, os painéis de cada dupla serão socializados com o grande grupo. 

 

 



 

 Responsabilidade 
da família 

Responsabilidade 
da escola 

Responsabilidade 
da escola e da 
família 

ECA    

LDB    

Constituição 
Federal 
 

   

 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (9394/96), no art. 1º 

indica a função da escola: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (LDB, 1996). 

 O mesmo documento prega no Art. 2º que, 

A educação dever da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (LDB,1996). 

Conforme a Lei, a família e o Estado devem andar juntos para primar uma 

educação de qualidade aos alunos. 

Não é apenas dever da família, nem somente do Estado. Quanto ao ingresso 

da criança à escola, a lei também responsabiliza os pais: 

“ [...] Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 

Ministério público, acionar o Poder Público para exigi-lo.[...] Art. 6º É dever dos 

pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos 

de idade, no ensino fundamental [...] Art. 12º Os estabelecimentos de ensino, 



respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de:.[...] Articular-se com as famílias e com a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola; [...] Informar os pais e 

responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos e sobre a 

execução de sua proposta pedagógica; [...] Art. 14º – Os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; [...] Participação da comunidade escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes (LDB, 1996). 

 

  

  A Constituição Federal de 1988, anterior a LDB, já garantia a educação como 

direito social e incumbiu a família de sua participação efetiva no processo de 

aprendizagem, no Título II, Capítulo II, Artigo 6º, a educação passou a ser um direito 

social assegurado e garantido legalmente para a criança. Sendo assim, a escola não 

isenta a família de responsabilidades, como complementa a Lei: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

Desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8,069, de 13 de julho de 

1990, dispõe: 

Art. 53 – A criança e ou adolescente têm direito â educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.[...] Parágrafo único – É direito dos pais ou 

responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais.[...] A escola tem a incumbência de 

informar quando o aluno não está frequentando a escola, ou seja, se tiver 

acima de cinquenta por cento de faltas, permitido por lei, ao Conselho Tutelar 

ou ao Ministério Público (ECA, 1990),.  

 



O Art. 56 do ECA (1996) deixa claro que é de responsabilidade do diretor a 

garantia dos direitos da criança: 

   

O Art. 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: II Reiteração de faltas 

injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III 

elevados níveis de repetência.  

 

 

 A comunidade deve fazer parte da gestão das escolas, a Lei nº 1017/2001 Plano 

Nacional de Educação diz: “[...] promover a participação da comunidade na gestão das 

escolas, universalizando, em dois anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos 

equivalentes”. O mesmo exige a LDB quando diz: 

 

Art.12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu 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, [...] VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica. 

 

A Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, numa 

mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma 

articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os alunos. 

Todos os elementos que compõe o processo de ensino aprendizagem devem 

adotar uma postura frente ao estabelecido pela lei, cobrando atitudes de pais, alunos e 

professores. 

 No seu art. 23 a LDB – Lei de Diretrizes e Bases - incentiva a criatividade e 

insiste na flexibilidade da organização da educação básica. Nesse sentido no Ensino 

Fundamental a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 



organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

 O art. 32 determina como objetivo do Ensino Fundamental a formação do 

cidadão, mediante: “IV – O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

 A lei 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Do direito à educação, à cultura e ao lazer. 

Parágrafo único. “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais” (PPP 2012, 

p.14,20,21). 

 

ATIVIDADE 2: Formar grupos de estudos para análise dos documentos oficiais que 

apresentam a responsabilidade da família sobre crianças e adolescentes no processo 

educacional.  

 

ATIVIDADE 3: Façam uma conclusão das discussões de cada grupo, sobre a 

relevância destes documentos com a realidade da escola. 

 

ATIVIDADE 4: De acordo com alguns artigos da Lei 9394/96, 5º, 6º 1º, a lei determina 

que tanto a família quanto o Estado, têm deveres para com a criança e adolescente. 

Partindo deste pressuposto, escrevam uma síntese explicando o que eles determinam 

elencando possíveis “tomadas de decisão” para o cumprimento dessas políticas 

públicas na escola com melhor qualidade. 

 

ATIVIDADE 5: Conforme a Constituição Federal de 1988, [...] A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno Desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  



Estabeleça relações desta lei com o trabalho pedagógico da escola.  

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Leremos durante a semana o texto “As teorias da 

educação e o problema da marginalidade”  

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. As teorias da educação e o problema da 

marginalidade. 38.ed., Campinas: Autores Associados, 2005. 

 Depois, preencheremos o quadro abaixo, resumindo as principais teorias desta obra: 

Roteiro de estudos: 

 TEORIA NÃO 

CRÍTICA 

TEORIA CRÍTICO-

REPRODUTIVISTA 

TEORIA CRITICA 

PAPEL DO 

PROFESSOR 

   

PAPEL DO ALUNO  

 

  

PAPEL DA 

ESCOLA 

   

              

 

Observação: o texto: “As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade” será 

estudado pelos professores durante a semana e tem por objetivo introduzir a próxima 

oficina. 

https://www.dropbox.com/s/gji5iiy4mgagu45/609.pdf?dl=0  

 

 

OFICINA 3: COMPREENSÃO DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  

Objetivos: 

Identificar as diferentes teorias pedagógicas 

https://www.dropbox.com/s/gji5iiy4mgagu45/609.pdf?dl=0


Entender a Pedagogia Histórico-Crítica 

 

Tempo: 04 horas 

ROTEIRO DE ESTUDOS 

 Leitura do texto “ A Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Escolar”. 

Procedimentos Metodológicos 

Levantar os dados apresentados pelos cursistas no roteiro de estudos 

Palestra com a professora PDE Adriana Augusto Faria, cujo tema é “ A Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Educação Escolar”.  

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. A Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação 

Escolar. 11.ed. ver.1ª reimpr. Campinas SP: Autores Associados, 2012. 

 

Apresentação do texto “Para que servem as escolas” Michael Young. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf   acessado em 18/11/2014 

YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? Educação e Sociedade, v. 28, nº 101, 

Campinas, dez/2007.  

Roteiro de estudos: (Durante a semana)   

- Qual é o papel da família na concepção da Pedagogia Histórico-critica? 

- Qual é função social da escola? Nós temos cumprido com ela em nossa escola? 

Explique e dê exemplos. 

- Temos o objetivo de desenvolver nos alunos a capacidade de interagir e participar 

criticamente no seu contexto social. Como podemos trabalhar para que isso se 

concretize?  

- Queremos que nossos alunos tenham êxito no seu aprendizado, para tanto, temos 

tido o empenho dos professores, equipe pedagógica e demais funcionários e, 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf


consequentemente, a participação da família. Quais ações você propõe para alcançar 

esses objetivos junto aos pais ou responsáveis?  

 

OFICINA 4: A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA 

HISTÓRICO-CRÍTICA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO JUNTO AOS PAIS. 

Objetivos 

Entender a Função Social da Escola na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica 

Tempo: 04 horas 

Procedimentos Metodológicos 

Análise do texto “Para que servem as escolas”  

YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? In: Educação e Sociedade, v. 28, nº 101, 

Campinas, dez/2007.  

. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf   acessado em 

18/11/2014. 

Discussão sobre a intervenção junto aos pais no sentido de melhor ampliar sua 

participação na vida escolar dos filhos. 

Roteiro de estudos:( durante a semana). 

- Qual é o papel da família na concepção da Pedagogia Histórico-critica? 

- Qual é função social da escola? Nós temos cumprido com ela em nossa escola? 

Explique e dê exemplos. 

- Temos o objetivo de desenvolver nos alunos a capacidade de interagir e participar 

criticamente no seu contexto social. Como podemos trabalhar para que isso se 

concretize?  

- Queremos que nossos alunos tenham êxito no seu aprendizado, para tanto, temos 

tido o empenho dos professores, equipe pedagógica e demais funcionários e, 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n101/a0228101.pdf


consequentemente, a participação da família. Quais ações você propõe para alcançar 

esses objetivos junto aos pais ou responsáveis?  

A escola tem uma função social que entra nos moldes de intelectual orgânica, com 

objetivo é uma educação melhor para todos. 

Vídeo:     http://youtu.be/0LEgw5nX83o   44:18 min 

No vídeo que vocês assistiram, Adnilson diz: “O papel de gestor da educação é o de 

animar nos moldes de um intelectual orgânico a educação que a escola vai 

proporcionar e dar à escola uma função social caracterizando-a como um ator social 

num cenário muito bem conhecido e muito bem localizado, atento a todos os 

acontecimentos muito pronto para as relações de força que forem necessárias tanto de 

alianças como de oposição e que esteja em condições de levar esta escola junto com 

seu corpo docente e sua equipe pedagógica a se engajar numa relação entre a 

estrutura e conjuntura onde se tenha um fim mais legitimo e uma educação muito 

melhor para todos”. (Adnilson José da Silva). 

- Que elementos da fala acima podem ajudar a melhorar a relação de nossa escola 

com a comunidade externa? 

Por que os sistemas educativos devem ser construídos para atender os interesses da 

criança? 

Quanto ao interesse do aluno, como o professor deve proceder no processo ensino-

aprendizagem? 

Dividir os professores em grupo para elaborar estratégias de atuação dos professores 

buscando a participação dos pais ou responsáveis na escola. 

Apresentação para o grande grupo.  

Apresentação do vídeo: Propaganda do chocolate Strartos - makes good better, onde 

um menino faz todo o planejamento com a intenção de ter um companheiro para 

brincar. 

http://youtu.be/bLZ3GL1F7p4   Planejamento é a solução de todos os problemas 

- acessado em 26/11/2014 Duração 1,21min. 

http://youtu.be/0LEgw5nX83o
http://youtu.be/bLZ3GL1F7p4


 

 

AS REUNIÕES COM PAIS 

As reuniões têm o objetivo de possibilitar aos pais dos alunos uma compreensão 

mais ampla sobre o dever da família perante a escola e suas particularidades; 

proporcionar um espaço para compartilhar experiências e as dúvidas de como lidar 

com essa fase da vida dos estudantes. Ampliar as possibilidades de atuação dos pais 

na educação dos filhos enfatizando a necessidade de parceria com a escola, 

estabelecendo uma relação de proximidade. Além disso, a proposta é a de oferecer 

orientações fundamentadas em evidências científicas, motivando os pais a tomarem 

uma posição mais ativa em relação à educação dos filhos. 

Sobre as tarefas de casa: a discussão pretende destacar a importância de uma 

posição de escuta e firmeza frente aos filhos. 

As situações de negociação com os adolescentes estão direcionadas ao 

estabelecimento de regras e limites. O que vai definir um ou outro será a situação.  

Será apresentado para o grupo o conteúdo a ser trabalhado durante as aulas, os 

objetivos a serem alcançados e formas de avaliação.  
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