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 O presente caderno temático desenvolvido no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE intitulado Professor Pedagogo: mediador 

do diálogo entre a escola e a família se destina aos profissionais da educação 

que buscam subsídios para melhorar a comunicação entre escola e família.  

A escola é um espaço de socialização capaz de preparar o indivíduo 

para a inserção no mundo por meio do conhecimento científico. A família é o 

primeiro grupo social que fazemos parte, está enraizada em nossas vidas 

naturalmente, com laços afetivos e ou consanguíneos. Partindo deste 

pressuposto, percebemos que a escola e a família se relacionam entre si.  

O diálogo entre as instituições surge como necessidade para fortalecer 

o vínculo entre as instâncias educadoras e buscar caminhos melhores para o 

processo de socialização e desenvolvimento do sujeito. 

 O material proposto remete à reflexão sobre a mediação do professor 

pedagogo no intuito de viabilizar o diálogo entre a escola e a família, passando 

por momentos diversos, quais sejam: reflexão com os professores, alunos e 

famílias do 6º ano  sobre o fortalecimento do compromisso coletivo sobre a 

educação, aproximando a escola e a família. 

 A carga horária prevista na implementação pedagógica soma trinta e oito 

(38) horas, divididas para atender os quatro (4) módulos: I – PROFISSÃO 

PROFESSOR, II – NOSSOS ALUNOS E SUAS FAMÍLIAS, III – ESCOLA E 



FAMÍLIA: UM DIÁLOGO IMPORTANTE, IV - ESCOLA E FAMÍLIA: 

COMPROMISSO COLETIVO PELA EDUCAÇÃO.  

 As atividades propostas neste caderno temático não esgotam o tema 

nem as possibilidades de diálogo entre a escola e a família, podendo ser 

adaptado para outros anos e escolas. 

 

 

 

 



          

 

http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/search.php


Mobilizar a reflexão sobre a importância do papel do professor no 

fortalecimento do diálogo entre a escola e a família por meio dos seguintes 

momentos: 

Apresentação do projeto – Tema: Professor Pedagogo: mediador do diálogo 

escola e família. 

 

Entrevistar o professor, seguindo o roteiro: 

 

 

ENTREVISTA PARA PROFESSORES – 6º ANO  

 

A referida entrevista será utilizado na implementação do projeto de pesquisa (PDE-2016) 

da pedagoga karey Schmidt Jurgensen Hellinger. 

1) Como você avalia a participação dos pais na escola? 

 

2) Você acredita que o rendimento escolar do aluno está relacionado com a família 

e o seu acompanhamento nos estudos? 

Se sim, sugira formas de incentivar as famílias para o acompanhamento escolar: 

 

3) O pedagogo pode articular espaços e tempos que melhorem o dialogo entre a 

escola e a família? Se sim, cite sugestões: 

 

4) Enquanto professor, qual a sua concepção sobre a abertura da escola para 

dialogar com as famílias e de que forma podemos concretizar esta aproximação? 

 



Construção do documentário: filmagens com depoimentos dos professores, 

registrando o olhar deste profissional em relação à importância da mediação do 

diálogo entre a escola e a família para incentivar o acompanhamento escolar 

do educando. 

 

Solicitar a cada professor a representação artística por meio de desenho, 

recorte, colagem, dobradura sobre o espaço da família na escola e sua relação 

com o processo de ensino e aprendizagem para a confecção de um mural. 

 

 

PERÍODO ATIVIDADE PROPOSTA DURAÇÃO 

Fevereiro 1° momento: apresentação  1h 

Março 2º momento: entrevista 4hs 

Março 3º momento: documentário 3hs 

Março 4º momento: representação artística 1h 

  

 

Profissão professor 

 

 Ser professor para muitos parece tarefa simples, no entanto, sabe-se 

que a práxis pedagógica é repleta de muitos desafios. Partindo do principio que 

o professor é uma pessoa com necessidades e desejos, o que pode interferir 

no seu trabalho. Definir o trabalho do professor perpassa pelo senso comum e 

reflete na seguinte perspectiva: 

 



Definimos o professor profissional como uma pessoa autônoma, 

dotada de competências específicas e especializadas que repousam 

sobre uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos 

da ciência, legitimados pela Universidade, ou de conhecimentos 

explicitados, oriundos da prática. (ALTET, 2001, p.25) 

 

Nesse sentido a práxis pedagógica apresenta alguns desafios: 

 

A dificuldade do ato de ensinar está no fato de que ele não pode ser 

analisado unicamente em termos de tarefas de transmissão de 

conteúdos e de métodos definidos a priori, uma vez que são as 

comunicações verbais em classe, as interações vivenciadas, a 

relação e a variedade das ações em cada situação que permitirão ou 

não, a diferentes alunos, o aprendizado em cada intervenção. 

(ALTET, 2001, p.26) 

 

 Desta forma o ato de ensinar é complexo, pois nele está inserido muitos 

fatores como os sociais, políticos, econômicos, civis, culturais entre tantos. 

Além desta complexidade como afirma Freire (1996, p. 23): “  Não há docência, 

sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que 

os conotam, não se reduzem a condição de objeto, um do outro.” Essas sabias 

palavras nos remetem a reflexão de que ser professor é estar disposto a 

aprender com os saberes dos sujeitos estudantes, isto é, nossos alunos e suas 

famílias tem conhecimentos que precisam ser considerados pela escola.  

 Ainda baseado em Freire (1996), podemos citar várias características 

implícitas na profissão professor, como a criticidade, o respeito aos saberes do 

educando, a pesquisa, a ética, o exemplo, a cultura, o bom senso, a assunção 

da identidade cultural, a aceitação do novo, a rejeição da discriminação, a 

reflexão da prática, entre muitos.  Em resumo, ser professor é estar aberto ao 

diálogo com humildade para perceber o outro como sujeito e reconhecer os 

seus saberes como importantes e relevantes para o desenvolvimento do ser 

humano. Isto nos remete ao diálogo entre a escola e a família. 



 

Referências 

 
ALTET, Marguerite. As competências do professor profissional: entre 
conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar. PAQUAY, 
Leopold et al (orgs). Formando professores profissionais Quais 
estratégias? Quais competências? 2ª ed. Editora Artmed. 2001. 
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http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/search.php


O pedagogo coletivamente com os professores do 6º ano  têm como objetivo 

sensibilizar os alunos sobre a importância da família na vida escolar, utilizando 

a sequência abaixo conforme a disponibilidade de intervenção em sala de aula: 

Assistir ao filme Lilo e Stitch com os alunos para sensibilizar sobre a 

importância da família, reforçando a união da família apesar de suas 

diferenças. 

https://www.youtube.com/watch?v=cjeelnYLnIA  

 

Reflexão sobre o vídeo: Malala, uma menina entre muitas. A luta para 

frequentar a escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSCP9gUHS4I 

 

Reflexão coletiva usando a música: Família (Titãs). A diferente formação 

familiar e a importância desta instituição. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NME312MvpnM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjeelnYLnIA
https://www.youtube.com/watch?v=kSCP9gUHS4I
http://www.youtube.com/watch?v=NME312MvpnM


 

Criar uma poesia ou música sobre o tema família e escola para apresentação 

no evento: “Café em família” – socialização entre escola e família. 

 

Construção do documentário: filmagens de uma roda de conversa sobre a 

importância da escola e da família no acompanhamento dos estudos. Os 

alunos serão oportunizados a expressar o seu olhar em relação ao assunto.

 

Solicitar ao aluno uma representação artística por meio do desenho, recorte, 

colagem, dobradura sobre a escola e a família, para confecção de um mural. 

 

 

PERÍODO ATIVIDADE PROPOSTA DURAÇÃO 

Março 1° momento: filme 1h 

Março 2º momento: vídeo 1h 

Março 3º momento: música/ história 1h 

Abril 4º momento: documentário 2hs 

Abril 5º momento: representação artística 1h 

  

 



 

O educando 

 

 Muitas reflexões acontecem no sentido de encontrar formas que levem 

os alunos ao mundo do conhecimento. Hoje, as escolas propõem uma 

educação para todos os alunos, devido a universalização. No entanto é 

imprescindível que haja um estreitamento de laços entre a escola e a família no 

sentido de aproximar os conhecimentos para a realidade, deixando o ensino 

significativo. Paro (2008, p. 31) ressalta que “o educando só aprende se quiser”  

e diante deste fato é necessário entender a realidade do aluno e a partir desta 

organizar o processo ensino-aprendizagem. 

Ainda na visão de Paro (2008, p.32), é necessário considerar o 

educando como sujeito, conhecendo a realidade do alunado. A escola publica 

universal não pode escolher seus alunos e precisa estar atenta as condições 

de existência materiais e culturais de cada aluno ou grupo de alunos, para 

oferecer métodos para que todos de fato aprendam.  

Assim é fundamental que haja vontade entre os sujeitos envolvidos do 

processo de ensino e aprendizagem: 

 

È pelo diálogo e pela persuasão que o educador logra alcançar a 
concordância livre dos alunos com o poder-fazer que aí se 
estabelece. É pela percepção e consideração dos interesses, 
desejos, apreensões, medos e aspirações de seus alunos que o 
professor democrático pode atuar para corrigir falhas, superar óbices 
à vontade de aprender e aproveitar as potencialidades existentes. 
(PARO, 2008, p 62)  

 

Nessa perspectiva, não somente o professor que atua em sala de aula, 

mas também o professor pedagogo assume a articulação do diálogo entre a 

família e a escola com vistas a formação do aluno na sua integralidade, 

buscando reconhecer e conhecer os interesses dos sujeitos estudantes a fim 



de estreitar a comunicação e harmonia no processo de desenvolvimento 

humano e aprendizagem. 
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Movimentos articulados pelo pedagogo, com família, aluno e professores. 

Ocasião de dialogar escola e família: 

 

 Reunião com a família, individualizada. Cronograma definido conforme a 

possibilidade de comparecimento dos envolvidos. Seguindo roteiro abaixo: 

 

 

ROTEIRO PARA DIÁLOGO ESCOLA E FAMÍLIA: 

O referido roteiro será utilizado na implementação do projeto de pesquisa (PDE-2016) da 

pedagoga karey Schmidt Jurgensen Hellinger. 

 

IDENTIFICAÇÃO:_____________________________________________________________

___________________________________________________  

a) Qual o motivo de escolher a escola? 

b) Conhece a direção e os professores da escola? 

c) Tempo aproximado que passa com o filho por dia: 

d) Elogia ou faz perguntas para seu filho em relação a  escola? 

e) Acompanha as tarefas de escola?  

f) Importância da escola para a vida do filho; 

g) Acompanha o boletim escolar do filho? 

h) O aluno apresenta dificuldade: convivência ou de aprendizado; 

i) Identifica forma que facilita aprendizagem; 

j) Facilidade ou dificuldade em alguma área de conhecimento específica; 

k) Levantar fatos marcantes no processo de escolarização do aluno; 

l) Se sente bem recebido na escola? 

m) Sugestões de atividades ou eventos que gostaria de participar na escola, 

mediados pelo pedagogo; 

n) Telefone de contato para criar um grupo de whatssap da turma.  

 



Questionário para levantamento do perfil sócio econômico e cultural das 

famílias do 6º ano: 

 

 

 

QUESTIONÁRIO – alunos e pais do 6º ano  

O referido questionário será utilizado na implementação do projeto de pesquisa (PDE-
2016) da pedagoga karey Schmidt Jurgensen Hellinger. 
 
Nome do aluno:___________________________________________ 
Série:____________     Turno:___________         Idade:____________ 

1) Residência:     (  ) Urbano               (  ) Rural 
2) Utiliza transporte escolar:       (  ) sim           (  ) não 
3) Beneficiário de bolsa família:    (  ) sim          (  ) não 
4) Mora com: (  ) pais (  ) mãe  (  ) pai  (  ) avós  (  )outros, quem?_____ 
5) Quantas pessoas moram na casa?  

 (  )2        (  )3        (  )  4        (  )5 ou mais 
6) Casa Própria:            (  ) sim    (  ) não 
7) Já repetiu alguma série ou ano escolar?           (  ) sim    (  ) não 
8) Já foi aprovado por conselho de classe?          (  ) sim    (  ) não 
9) Tipo de transporte familiar 

(  ) carro           (  ) moto             (  ) ônibus 
10) Tem computador:          (  ) sim    (  ) não 
11) Acesso a internet:         (  ) sim    (  ) não 
12) Ocupação dos pais e ou responsáveis: 
(  ) empresário e/ ou trabalha por conta própria 
(  ) empregado em empresa ou governo 
(  ) desempregado 
13) Escolaridade dos pais e ou responsáveis: 

Pai:__________________________ 
Mãe:_________________________ 

14) Renda familiar: 
(  ) menos de um salário mínimo 
(  ) de um a dois salários mínimos 
(  ) de dois a três salários mínimos 
(  ) acima de três salários mínimos 
15) Como a família se mantem informada? 

(  ) Tv      (  ) internet        (  )rádio        (  ) outros, qual?_________ Faz trabalho 
voluntário?        (  ) sim    (  ) não 

16) Faz atividades ou cursos fora da escola?       (  ) sim    (  ) não    
Se sim, qual?______________________ 
 

 

 

 



Construção do documentário: filmagens com depoimentos dos pais sobre o 

acompanhamento na vida escolar de seu filho e a importância da escola. 

Reunião coletiva para fortalecer o diálogo entre a escola e a família mediado 

pelo professor pedagogo. Nesta oportunidade algumas estratégias estão 

previstas: 

1)Iniciar falando sobre a importância dos pais na vida escolar dos filhos. Para 

ilustrar a fala utilizar um trecho do filme: Mãos Talentosas – A história de Ben 

Carson (2009) Direção: Thomas Carter.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=n3HUgU_AC7s 

2)Apresentar algumas dicas para os pais ajudarem seus filhos: 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO 

PARA A EDUCAÇÃO MELHORAR, TODOS DEVEM PARTICIPAR. 

O interesse da família pela educação dos filhos é muito importante. As crianças e jovens 
gostam de saber que os pais valorizam o esforço que eles fazem para estudar. Por isso, 
vale a pena lembrar: 
. Converse com seus sobre o que eles aprendem na escola; 
. É importante que eles façam o dever de casa; 
. Se seus filhos apresentam dificuldades, peça orientação aos professores sobre 
como ajudá-los em casa; 
. Ensine seus filhos a cuidar dos livros e do material escolar; 
. Seus filhos precisam saber que tem hora para brincar, ver televisão, conversar e 
estudar; 
. Ler é fundamental. Incentive seus filhos a criar o hábito da leitura; 
. Verifique se seus filhos estão indo à escola e se são pontuais; 
. Cuide da saúde de seus filhos. Se notar algum problema procure o posto de saúde ou 
dentista; 
. Vá à escola, converse com os professores, compareça às reuniões, dê sua opinião. Sua 
participação é muito importante para o sucesso escolar de seus filhos; 
. Conheça o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da escola de seu 
filho; 
. Leia bilhetes e avisos que a escola mandar e responda quando necessário; 
. Incentive seus filhos a continuar estudando. Quanto mais eles estudarem, mais 
oportunidades profissionais e pessoais terão; 
. A educação é responsabilidade de todos; dos governos, da escola, da família e da 
sociedade. 

 
Participe da vida escolar dos seus filhos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3HUgU_AC7s


Fonte: http://mse.mec.gov.br/index.php/materiais-de-mobilizacao 

3)Dialogar com os pais; 

4)Música Águia Pequena ( padre Zezinho), reflexão sobre a importância dos 

pais para a educação dos filhos:  

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=CMjdtB0FVrc 

5)Solicitar que a família represente através do desenho, colagem, recorte, 

dobradura a sua percepção de escola. (material que será utilizado para a 

confecção de um mural). 

 

 

PERÍODO ATIVIDADE PROPOSTA DURAÇÃO 

Abril/ Maio  1° momento: reuniões por família 10hs 

Abril 2º momento: questionário 1h 

Maio 3º momento: documentário 3hs 

Junho 4º momento: reunião coletiva 3hs 

  

 

Família  

 

A família é uma instituição social de relevante importância na evolução 

da sociedade organizada. Como afirma Turner (2000, p. 137) “Dizer que a 

família foi a primeira estrutura duradoura indica que ela era importante para a 

viabilidade da organização humana.” A partir do autor acima citado percebe-se 

que a partir da formação familiar algumas situações fundamentais para as 

condições de sobrevivência em comunidade forma norteadas pela organização 

http://mse.mec.gov.br/index.php/materiais-de-mobilizacao
https://www.youtube.com/watch?v=CMjdtB0FVrc


familiar e de parentesco, tais como: sexo e casamento evitando conflitos; 

provisão pelos membros da sociedade; unidade estável capaz de passar 

experiências culturais e de atuação essenciais à vida; apoio social aos jovens e 

adultos; regulamentação do status de produção e reprodução. 

 Desta perspectiva fica evidente a função fundamental da família no 

sentido de organizar a sociedade e formar assim o primeiro núcleo de 

desenvolvimento do ser humano, pois muitos saberes são transmitidos por esta 

organização. Partindo deste pressuposto quando a criança chega a escola ela 

vem com conhecimentos adquiridos no núcleo familiar 

  No entanto pensar a família nos dias atuais nos remete a necessidade 

de contextualizá-la num mundo em transformação.  Turner (2000, p. 201-202) 

escreve que as instituições se autotransformam  e alega que isto ocorre porque 

as instituições estão inter-relacionadas, uma influencia a outra, mudando não 

apenas em razão de sua dinâmica interna mas em razão de suas inter-

relações. O mesmo exemplifica a família e suas mudanças, as quais ocorreram 

por motivos econômicos, sociais e políticos de forma muito rápida na vida 

moderna. 

 Neste contexto moderno, de rápidas transformações, a educação 

doméstica ficou mais complexa: 

 Para complicar ainda mais o quadro, hoje há várias constituições 
familiares distintas: filhos, filhos postiços, pai, nova mulher do pai, 
mãe, novo marido da mãe, irmãos, meio-irmãos....Combinações que 
podem ser ainda mais delicadas quando as crianças moram com os 
avós e tios ou são fruto de produções independentes.  (TIBA, 
1998,p.158) 

 

 Desta forma a escola, muitas vezes se apresenta como possibilidade de 

proteger esta criança e garantir a sua educação, buscando mecanismos para 

que a lei seja cumprida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 



dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
1999) 

 

         A questão da família ser legalmente responsável por  assegurar o direito 

da educação de seus filhos e a escola cumprir o seu papel formador passa 

necessariamente pela questão da comunicação escola e família.  Para Tiba ( 

1998, p.164) a participação da família no contexto escolar esta ligada a 

importância que a família atribui aos estudos  e cabe a escola alertar os pais 

sobre a importância de acompanhar a caminhada escolar de seus filhos. O 

referido autor sugere que a escola abra espaço para pais e alunos favorecendo 

a formação comunitária, para que haja um desenvolvimento pleno. 

A importância do diálogo  

 

O diálogo é uma forma de convivência em grupo e de grande 

importância para um bom relacionamento. A comunicação entre a escola e a 

família deverá acontecer através de um diálogo aberto e sempre no sentido de 

trocar informações importantes para o desenvolvimento do aluno. Segundo 

Paro (2008, p. 27 - 28) o diálogo acontece “quando há troca de impressões, a 

contraposição de interesses e de vontades, mas com a predominância da 

aceitação mutua e da negociação”. 

Nesse sentido escola e família precisam estar dispostas a ouvir e trocar 

informações pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem para que o 

pleno desenvolvimento do ser humano seja o foco principal, sempre 

respeitando o outro. O pedagogo, em suas funções, pode ser um mediador do 

diálogo entre a família e a escola no sentido de aproximar as realidades. 

Evidentemente que há necessidade de diálogo entre todas as partes 

envolvidas na educação e o pedagogo pode ser mediador no sentido de 

facilitar e otimizar tempos e espaços escolares para oportunizar a ação 

dialógica.  



Paulo Freire (1970, p.79-80-81) nos brinda com uma reflexão sobre o 

diálogo e afirma que não há diálogo sem um profundo amor ao mundo e aos 

homens. Também relaciona o diálogo a humildade, pois não pode ser um ato 

arrogante, este incompatível com o dialogo. A fé nos homens é apontada como 

prioridade ao diálogo e funda este na confiança entre os sujeitos. O autor ainda 

ressalta a esperança como busca e o pensar verdadeiro como possibilidade do 

pensar crítico.  

Sem diálogo não é possível haver um processo educativo, estar aberto 

para ouvir e ser ouvido, trocar saberes, aprender no coletivo e no respeito ao 

próximo pode ser a diferença para que o diálogo se efetive de forma qualitativa, 

transformando possibilidades em realidade para intervir numa educação de 

qualidade e para uma convivência mais harmônica. “Se é dizendo a palavra 

com que, “pronunciando” o mundo, os homens o transformam, o diálogo se 

impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto 

homens.” ( FREIRE, 1970, p. 79) 

É indispensável dialogar no cotidiano da educação e este caminho 

transformará vidas significando a humanidade no seu desenvolvimento. Assim 

sendo, podemos pensar que dialogar com as famílias se torna imprescindível 

para relacionar, ou melhor, significar os conteúdos da escola com o dia a dia. 

Respeitar os saberes dos educandos para que haja o ensino e 

consequentemente a aprendizagem de forma real. Para que haja respeito é 

necessário haver dialogo para compreender a realidade posta. E esta realidade 

precisa ser compreendida verdadeiramente. 
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Fortalecer por meio de momentos coletivos o diálogo entre a escola e a família, 

seguindo a proposta abaixo: 

Reunião coletiva que contará com o seguinte roteiro: 

1)O professor pedagogo irá apresentar os dados sociais econômicos e culturais 

do 6º ano ; 

2)Conversar sobre o grupo de whatsApp criado para melhorar o diálogo entre 

escola e família; 

3)Espaço de diálogo, refletir sobre o papel de cada um no processo de 

desenvolvimento do aluno, responsabilidade da escola e da família, por meio 

da dinâmica: 

Organizar o grupo em circulo; 

Passar uma caixa contendo reflexões, usar uma música, quando para a música 

a pessoa tira uma pergunta e responde, os demais podem complementar; 

Filmar as reflexões para complementar o documentário. 

Sugestão das perguntas para reflexão:  

-Tenho perguntado o que meu filho aprendeu na escola? 

-Estou ciente das dificuldades do meu filho em relação aos conteúdos? 

-Conheço os amigos do meu filho? 

-Aconselho meu filho a cumprir suas obrigações? 

-Ajudo meu filho na lição de casa? 

-Olho os cadernos do meu filho? 



-Estou acompanhado as notas do meu filho? 

-Tenho incentivado a leitura? 

-Estou ciente do tempo que meu filho dispõe para a TV, celular, vídeo game? 

-Tenho elogiado o meu filho?  

-Como avalio a mediação do professor pedagogo no fortalecimento do diálogo 
escola e família? 

-Sugestão de momentos para aproximar escola e família. 

  

Café em família – evento com a participação de direção, pais, professores, 

funcionários, alunos para socializar e estreitar a comunicação.  

1)Mural com as representações artísticas sobre a família e a escola; 

2)Apresentação das poesias ou músicas elaboradas sobre o tema Escola e 

Família; 

3)Apresentação do documentário realizado durante a Intervenção Pedagógica 

na Escola. 

 

 

  

 

PERÍODO ATIVIDADE PROPOSTA DURAÇÃO 

Junho 1° momento: reunião 2hs 

Junho 2º momento: café com poesia 4hs 

 

 

 



Uma reflexão sobre educação 

 

  Para Paro (2008, p.20), o uso do termo educação significa no senso 

comum associação aos valores e condutas imputadas à família e instrução e 

ensino à escola. Assim percebe-se que a palavra educação possui mais do que 

um sentido, pode ser educação familiar ou educação escolar. 

Ainda segundo Paro (2008, p.23), educação enquanto termo científico: 

“consiste na apropriação da cultura”. Cultura no sentido amplo, envolvendo 

conhecimentos, informações, valores, crenças, ciência, arte, tecnologia, 

filosofia, direito, costumes, tudo que o homem produz em sua transcendência 

da natureza. O autor aponta que a educação não pode preparar o homem 

apenas para o trabalho ou para ter sucesso em exames, mas precisa prepara-

lo de forma integral. 

 

Pensar o homem como objetivo da educação exige, antes de tudo, ter 
clareza de sua especificidade histórica. O que capacita o homem a 
tornar-se histórico é, antes e acima de tudo, sua condição de sujeito 
É como sujeito que o homem se diferencia do restante da natureza.( 
PARO, 2008, p. 24) 

 

Assim esse sujeito é capaz de criar algo que não é natural, 

estabelecendo valores, transcendendo a natureza. Desta forma, a educação é 

uma apropriação da história e da cultura do sujeito. 

Se comparado este pensamento com Aranha (1989, p. 5) que afirma 

que: “é a educação que mantem viva a memória de um povo e dá condições 

para a sua sobrevivência” vamos perceber que a educação sempre esteve 

relacionada a questões de vida, tendo a sua roupagem modificada conforme o 

período histórico, porém sempre com viés formador de pessoas por 

apropriação de elementos da cultura.  Há necessidade de contemplar uma 

educação com amplitude capaz de formar plenamente um cidadão com 



personalidade, integral a sua condição histórica e consequentemente o 

conhecimento da cultura humana, sem esquecer que o homem vive em 

sociedade, por isso é político. 

Paro (2008, p 28) afirma que “a condição política do humano diz respeito 

ao tipo de sociedade que se tem em mente em termos políticos”, isto é, tomar o 

homem histórico como o objetivo da educação implica formá-lo cidadão, capaz 

de atuar na sociedade democrática e considerar a cultura como conteúdo desta 

educação com valores democráticos. 

 Assim sendo, a  palavra educação possui um  sentido bastante amplo, e 

acredita-se que atualmente esta busca instrumentalizar o ser humano para o 

exercício da cidadania e sua inserção social: 

 

Educação é o conjunto integral de ações pedagógicas, abrangendo 
todos os escalões e tipos de ensino, e que visam  proporcionar ao 
indivíduo não apenas a ilustração humanística, ou conhecimentos 
gerais, mas também, e preponderantemente, a instrumentalização 
intelectual-profissional que o capacite para a luta pela vida, dentro da 
conjuntura tecnológica de que é contemporâneo. (FARHAT, 1975, 
p.3). 

 

 Sob a luz do conceito elaborado pela autora acima citada percebe-se a 

dimensão complexa em que a educação é parte. Instrumentalizar, não é dar ao 

indivíduo certa habilidade ou domínio, mas, instrumentalizar o indivíduo para 

fazer parte, isto é, capacitá-lo através de suas capacidades e potencialidades 

para a inserção ao mundo social e do trabalho, é construir com ele e a partir 

dele o seu ser humano, o seu ser cidadão. “Só se dá de fato algo ao homem 

quando se o educa. Só lhe abrimos o caminho da fartura e da prosperidade, 

quando o equipamos intelectualmente , e profissionalmente.” (FARHAT,1975, 

p.8) 

 Esse trabalho de equipar o indivíduo para que este seja capaz de 

transpor as barreiras que a vida oferece é o caminho da educação, 

instrumentalizando o educando a aprender a aprender, para que por toda a sua 

vida, nas suas experiências, busque um crescimento intelectual e humano ao 

longo de sua vida que reflita na sua vida familiar, profissional e social. 



Uma perspectiva sobre a escola 

  

 A escola é historicamente utilizada como local de transmissão de 

saberes de geração em geração, através de procedimentos variados. 

  

“As instituições educativas nascidas da necessidade de as gerações 
mais velhas transmitirem às mais novas os resultados de sua 
experiência e, também, com o objetivo de preservar e recriar esses 
produtos sofre, todavia na cultura transplantada, uma minimização de 
suas funções”. (ROMANELLI, 2005, p. 23). 

 

 A partir deste prisma, a escola pode ser pensada como a preservação 

dos saberes dentro de um espaço físico, entretanto, esses saberes podem ser 

de interesse de alguém, assim, o termo escola não pode ser simplificado como 

transmissor de saberes, visto que interesses podem: manipular, idealizar 

situações, encobrir fatos, construir pensamentos utilizando-se de um espaço, 

neste caso, a instituição escolar.   

 Para Libâneo, (1985, p. 93), a ação da escola é a união entre o indivíduo 

e o social, sendo este fato marcado pela dimensão politica. Assim sendo, numa 

sociedade de classes as escolas se organizam para formar elites sociais, que é 

o caso do Brasil. 

 Dessa forma, a escola apresenta um sentido bastante amplo, uma vez 

que é constituída por pessoas, sujeitos embriagados de história, de cultura e 

partes de um dado momento local social, político, econômico, fazendo estas 

relações com os conhecimentos importantes no contexto ao qual se insere. 

 Porém, os saberes não são somente os saberes que a escola aborda, 

conforme afirma Gadotti (1994, p.30): “É preciso reconhecer inicialmente, que 

nem todo saber resume-se no saber comum escolar. A vida é também uma 

grande escola, em que se aprendem coisas essenciais”.  

 Nesta perspectiva, entende-se, que a escola faz parte das experiências 

que cada indivíduo vai concretizar na sua caminhada. Partindo do pressuposto 

que cada ser humano aprende com as experiências de sua vida, a escola, 

espaço onde muitos sujeitos estarão presentes tem o compromisso de 



socializar todos os saberes e de sabê-los não concluídos ou finalizados nas 

etapas da vida.  

 Paulo Freire (1996, p.50), nos presenteia com este tema, quando 

propõe: “a consciência do inacabamento do ser humano ou a sua falta de 

conclusão é próprio da experiência vital.” Pressupõe-se como vital o sujeito 

histórico, inacabado, disposto a apreender o mundo em que vive, pensando um 

futuro capaz de transformações feitas pelas pessoas que dele são parte e que 

sempre estão em movimento, crescendo , valorizando a vida. 

 Acredita-se que é do trabalho desenvolvido pela escola que emergirá a 

consciência política, social e cível, permitindo estimular a participação dos 

envolvidos nos processos comunitários em níveis mais complexos, 

expressando sempre o compromisso de cada indivíduo em seu âmbito social. 

 O legado de Paulo Freire propõe a necessidade da educação escolar ser 

baseada no diálogo, no respeito ao próximo, no amor de quem ensina, na 

exemplificação e principalmente na discussão de problemas que norteiam a 

vida dos educandos, para que desta forma a escola caminhe em direção ao 

educar para e pela cidadania, onde com criticidade o homem poderá intervir na 

sociedade democrática e não mais ser manipulado pela elite dominante. 

 Portanto, a escola não pode e não deve ser apenas uma transmissora 

de conteúdos, mas estar aberta para educar, para vivenciar a prática de ações 

pautadas na autonomia, na coerência e no compromisso ético dos educadores, 

alunos e suas famílias. Para esta práxis o diálogo entre a escola e a família é 

fundamental.  
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                            TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Eu_________________________________________________________________, 
RG_________________________, responsável pelo aluno(a) 
________________________________________________________________, do 
6º ano, do Colégio Estadual Barão de Antonina, Rio Negro-PR, estou sendo 
convidado a participar juntamente com o aluno acima citado de um Projeto de 
Intervenção pedagógica da professora pedagoga PDE Karey Schmidt Jurgensen 
Hellinger denominado como Professor Pedagogo: mediador do diálogo entre a escola 
e a família, cujos objetivos são: 

1) Articular o diálogo entre a escola e a família;  
2) Refletir o papel do professor no estreitamento do dialogo entre a escola e 

família; 
3) Identificar formas de diálogo entre a escola e a família; 
4) Incentivar a valorização da família; 
5) Proporcionar espaço de diálogo família e escola, mediados pelo professor 

pedagogo;  
6) Montar  um material de consulta sobre as famílias e comunicação escola e 

família; 
7) Observar os aspectos positivos da presença da família no ambiente escolar; 

A participação dos alunos e seus responsáveis no referido estudo será no sentido 
de RESPONDER OS QUESTIONÁRIOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES 
PREVIAMENTE AGENDADAS, CEDER OS DIREITOS DE EXPOSIÇÃO DOS 
DESENHOS NA SUA REPRESENTAÇÃO ARTISTICA, PARTICIPAR DE 
REFLEXÕES SOBRE A FAMÍLIA, AUTORIZAR O USO DE IMAGENS EM MÍDIAS E 
OUTRAS FORMAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PIPE ( Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola). 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada  e os dados coletados 
servirão de suporte pedagógico. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são MARIA SÍLVIA BACILA 
WINKELER (UTFPR) – (55041)91644380 (orientadora) e a Pedagoga KAREY 
SCHMIDT JURGENSEN HELLINGER ( COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE 
ANTONINA) – (47)91838387 ( professora PDE). 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o 
livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 
suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 
minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 
econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 
  
 

Rio Negro, _____ de  ______________ de 2017. 
 

Sujeito da pesquisa:Karey Schmidt Jurgensen Hellinger Assinatura: _______________ 
 

 
Nome do responsável:     __________________________________  
 
 Assinatura: ___________________________ 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Eu_________________________________________________________________, 
RG_________________________, professora de __________________________, 
do 6º ano, do Colégio Estadual Barão de Antonina, Rio Negro-PR, estou sendo 
convidado a participar de um Projeto de Intervenção pedagógica da professora 
pedagoga PDE Karey Schmidt Jurgensen Hellinger denominado como Professor 
Pedagogo: mediador do diálogo entre a escola e a família, cujos objetivos são: 

1) Articular o diálogo entre a escola e a família;  
2) Refletir o papel do professor no estreitamento do dialogo entre a escola e 

família; 
3) Identificar formas de diálogo entre a escola e a família; 
4) Incentivar a valorização da família; 
5) Proporcionar espaço de diálogo família e escola, mediados pelo professor 

pedagogo;  
6) Montar  um material de consulta sobre as famílias e comunicação escola e 

família; 
7) Observar os aspectos positivos da presença da família no ambiente escolar; 

A participação no referido estudo será no sentido de RESPONDER OS 
QUESTIONÁRIOS, CEDER ENTREVISTAS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES 
PREVIAMENTE AGENDADAS, CEDER OS DIREITOS DE EXPOSIÇÃO DOS 
DESENHOS NA SUA REPRESENTAÇÃO ARTISTICA, PARTICIPAR DE 
REFLEXÕES SOBRE A FAMÍLIA, AUTORIZAR O USO DE IMAGENS EM MÍDIAS E 
OUTRAS FORMAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PIPE ( Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola). 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada  e os dados coletados 
servirão de suporte pedagógico. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são MARIA SÍLVIA BACILA 
WINKELER (UTFPR) – (55041)91644380 (orientadora) e a Pedagoga KAREY 
SCHMIDT JURGENSEN HELLINGER ( COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE 
ANTONINA) – (47)91838387 ( professora PDE). 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o 
livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 
suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 
minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 
consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 
econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 
  
 

Rio Negro, _____ de  ______________ de 2017. 
 

Sujeito da pesquisa:Karey Schmidt Jurgensen Hellinger  Assinatura: ______________ 
 

 
Nome:     __________________________________  
 
 
 Assinatura: ____________________ 


