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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como propósito verificar as perspectivas conceituais e 
implicações pedagógicas dos eixos filosóficos “visão de Ser Humano” e “visão da 

Função Social da Escola” do Projeto Político-Pedagógico (PPP) de 40 (quarenta) 
escolas públicas de Londrina e Região. Os dados coletados foram tratados pelo 

método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977) pela proposta de investigação 
conceitual por meio da sistematização da frequência lexical das categorias 
selecionadas ao estudo. As categorias recortadas, por fim, receberam o tratamento 

de análise segundo a perspectiva Histórico-Crítica da educação, considerando 
principalmente os estudos realizados por Dermeval Saviani (2003). No 

desenvolvimento do texto a pesquisa foi dividida em três capítulos. O primeiro 
aborda a conceituação, as características, as definições e a estrutura do PPP. No 
segundo os referênciais teóricos foram revisitados para a definição dos dois eixos 

filósoficos fundamentais para a constituição do PPP, a saber selecionados: Visão de 
Ser Humano e Visão da Função Social da Escola. No terceitro e último capítulo há o 

tratamento dos dados coletados por meio da análise das frequências lexicais 
retiradas dos PPPs, onde apontamos as perspectivas conceituais e pedagógicas, 
denunciando as tendências exercidas pelas escolas de acordo com os léxicos 

presente em seus PPPs. Os dados demonstram que consoante aos léxicos 
reiterados, os enunciados progressistas e escolanovistas são fundamentalmente 

pronunciados, comprovando a convergência entre as tendências liberais 
(escolanovista), libertárias/libertadoras (progressistas) e positivistas (progressistas) 
nos discursos que orientam a escola tanto para o ideal de transformação social 

quanto para a manutenção da sociedade vigente. 
 
Palavras-chave: Currículo. PPP. Visão de Ser Humano. Função Social da Escola. 

Análise de Conteúdo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surgiu da inquietação nascida a partir do projeto de 

pesquisa em desenvolvimento na Universidade Estadual de Londrina denominado 

“Análise Histórico-Crítica dos Eixos Filosóficos do Projeto Político Pedagógico (PPP): 

A Visão de Sociedade, a Visão de Ser Humano, a Visão de Educação e a Função 

Social da Escola”. Devido a existência de duas alunas como pesquisadoras 

iniciantes no projeto, fez-se necessário um recorte dos 4 eixos filófisofico, ficando 

designado para esse trabalho as Visões de Ser Humano e a Função Social da 

Escola. 

Os dois eixos filosóficos que nortearam o estudo, permitiram apronfundar uma 

pesquisa bibliográfica e documental em relação a estes, sendo possível 

compreender, primeiramente, a categoria “trabalho” que carateriza o homem como 

produtor de bens materiais e imateriais para suprir suas necessidades. Ao apreender 

que o homem torna-se ser humano a medida que se humaniza pelo trabalho e o ato 

educativo, busca-se entender a Função Social da Escola enquanto uma das 

instituições modernas fundamentais na constituição da humanização do homem. 

Deste modo, a problemática que procura-se tratar neste estudo tem como 

base a seguinte questão: quais perspectivas pedagógicas e conceituais são 

possíveis de serem reveladas a partir da análise do conteúdo dos discursos 

descritos nos PPPs das escolas públicas de Londrina e região? 

Assim, o objetivo geral do trabalho foi alcançado por meio da análise às 

frequências lexicais das categorias “Visão de Ser Humano” e “Visão da Função 

Social da Escola” retiradas dos PPPs de 40 (quarenta) escolas públicas de Londrina 

e região. Reconheceu-se a importância dessa investigação, pois os componentes 

discursivos de uma instituição, no caso a escola, denunciam práticas a serem 

tratadas em sua rotina e a frequência lexical reiterada demonstra a tendência 

ideológica determinante para tais práticas abordadas (BARDIN, 1977). 

Para compor o trabalho, foram necessários três capítulos que apresentam o 

desenvolvimento das categorias aqui tratadas. O primeiro capítulo nomeado de 

“Projeto Político Pedagógico (PPP): Eixos Filosóficos” aborda a conceituação do 

termo PPP, assim como, a estrutura básica desse instrumento de efetivação 

curricular e a discussão dos Eixos Filósificos que os compõem. 

O segundo capítulo, “Reconhecendo dois Eixos Filósoficos do PPP”, foca-se 
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na discussão acerca da Visão de Ser Humano e Função Social da Escola, 

fundamentada nos estudos de autores como Saviani (2003), Platt (2009), Platt e 

Dutra (2014) e Frigotto (2012), que tratam dessas categorias distintamente em suas 

implicações ao processo histórico e crítico da realidade social. 

O último capítulo, “Os Eixos Filosóficos nos PPP segundo 40 escolas da Rede 

de Ensino de Londrina e Região”, por sua vez, trata da análise à Visão de Ser 

Humano e à Função Social da Escola segundo os conceitos descritos nos PPPs das 

40 escolas públicas do município e região tratando-os metodologicamente conforme 

a análise do conteúdo de Bardin (1977), exigindo, assim, a sistematização da 

frequência lexical encontrada nos documentos.  
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2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP): EIXOS FILOSÓFICOS 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) aborda, em sua essência, a identidade 

da escola; tem como finalidade dar o encaminhamento político e pedagógico da 

instituição escolar durante todo o ano letivo. Seu foco é a sistematização de toda a 

ação educativa, por isso esse processo é contínuo, nunca definitivo, se  

aperfeiçoando e consolidando durante a caminhada pedagógica e política. 

O PPP não é uma solução mágica para o encaminhamento das questões da 

organicidade escolar, mas sim, um instrumento de auxílio na resolução dos 

problemas que surgem ao decorrer do ano letivo. Por esses aspectos, salienta-se a 

importância desse instrumento enquanto um norte para a instituição escolar, pois 

considera os resultados que acontecem na dinâmica de compromissos partilhados 

por todos os sujeitos escolares, ou seja, diante daquilo que foi proposto 

coletivamente na construção do documento. 

Nesse estudo recortaram-se os aspectos que identificam o Projeto Político-

Pedagógico no âmbito da instituição pública. 

 

2.1 DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PPP  

 

No que diz respeito ao seu léxico, o Projeto Político-Pedagógico pode ser 

nomeado de várias maneiras. Vasconcellos (2008) elenca, ao longo de seus estudos 

sobre o PPP, os seguintes nomes: “proposta pedagógica, projeto educacional, 

projeto de estabelecimento, plano diretor, projeto de escola”. Este estudo, no 

entanto, se deterá a utilizar a denominação Projeto Político-Pedagógico, por 

entender-se que esta favorece uma visão mais abrangente, atual e comprometida 

desta estratégia curricular.  

Considerando a nomenclatura Projeto Político-Pedagógico, observa-se que se 

faz necessário compreender o conceito de cada uma das palavras que a compõem 

para aprofundarmos seu significado e, assim, tentarmos conhecê-la na íntegra. 

A palavra projeto será aqui entendida, segundo a definição de Bueno (1996, 

p.532), como um “plano; intento; empreendimento; redação provisória de lei; esboço; 

plano geral de edificação”. 

Segundo Veiga (1995), o projeto procura definir o que se pretende fazer, 

visando uma intencionalidade, a busca por um caminho pelo qual a escola possa 
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percorrer, expondo uma construção coletiva onde todos os sujeitos escolares têm o 

compromisso orgânico de efetivar as proposições do projeto. 

O PPP não se resume em mais uma atividade burocrática que a escola 

realiza para cumprir atos subordinados de entes superiores (Secretarias de 

Educação, Polos de Ensino, Universidades, Programas de Governos e outros). 

Contrariamente a isso, o PPP proporciona uma direção e uma instrumentalidade à 

rotina escolar, não apenas no momento de sua concepção (criação), mas enquanto 

instrumento dinâmico para a realização das atividades nucleares da escola.  

As dimensões política e pedagógica do PPP, ainda que possuam particular 

significação, não podem ser dissociadas. Na concepção mais estrita do PPP, 

devemos entender que o ato pedagógico é eminentemente político, assim como há 

uma fundamental força pedagógica no ato político. Veiga (1995, p. 13) afirma:  

 

[...] todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político 
por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com 
os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no 
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade. [...] Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da 
efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do 
cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 
Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as 
características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos 
e sua intencionalidade. 

 

Essas duas dimensões organizam dois principais aspectos do trabalho 

pedagógico: o primeiro, um sentido total que caracteriza  o conjunto das atividades 

institucionais e o segundo, um sentido mais específico focalizado no 

desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula, nos corredores, na sala de 

refeição e na quadra, por exemplo. 

Nessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico na instituição pública 

ressalta a autonomia da escola, refletindo a identidade da unidade de ensino e 

valorizando-a como um espaço coletivo e de corresponsabilidades. 

Assim como toda a sociedade está em constante transformação, uma das 

importantes características do PPP é a dinamicidade. O PPP é vivo. Desta forma, 

deve ser realimentado constantemente, tal como a escola se modifica, e, como já 

enunciado, o PPP procura ressaltar a identidade da instituição escolar. 
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2.2 ESTRUTURA DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

Como descrito anteriormente, a construção de um Projeto Político-

Pedagógico deve, acima de tudo, ser uma produção coletiva e participativa onde 

todos os sujeitos envolvidos no processo terão corresponsabilidades na efetivação 

do que nele estiver proposto.  

Os sujeitos devem se “ver” no PPP, pois esse instrumento orientará toda a 

ação escolar que já foi determinada e construída a partir de pressupostos dos 

sujeitos escolares (gestor interno e externo, professores, funcionários, pais e 

comunidade). Consideramos assim, que a própria escola e os indivíduos que a 

compõem são capazes de perceber e refletir sua realidade, confirmando esse 

pensamento Freitas (1991) salienta: 

 

As novas formas têm que ser pensadas em um contexto de luta, de 
correlações de força – às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis. 
Terão que nascer no próprio chão da escola, com apoio dos 
professores e pesquisadores. Não poderão ser inventadas por 
alguém, longe da escola e da luta da escola (FREITAS apud VEIGA, 
2004, p.16). 

 

Entende-se a necessidade desse instrumento viabilizar uma construção de 

corresponsabilidades, pois um dos papéis do PPP é o compromisso com a práxis 

escolar1, denunciando os possíveis desvios e autoritarismos, assim como os frutos 

políticos e regulamentadores das incoerências resultantes de uma sociedade 

hegemonicamente capitalista.  

A construção de um Projeto Político-Pedagógico, além da necessidade de 

uma participação corresponsável (em sentido de organicidade), requer em todo o 

tempo uma sólida elaboração. Dessa organicidade e corresponsabilidade 

demandarão os princípios que fundamentarão o trabalho pedagógico da escola. 

                                                 
1
 O conceito de práxis é aqui entendido, não meramente como uma simples ação, como significa 

literalmente em grego. Mas pelo contrário, assumimos a concepção de Vázquez (1977, p. 5) que 

concebe o “termo “práxis” para designar a atividade humana que produz objetos, sem que por outro 

lado essa atividade seja concebida como caráter estritamente utilitário que se infere do significado do 

“prático” na linguagem comum”. Por assim ser a Práxis escolar focaliza uma ação transformadora,  

como afirma Gadotti (1995, p.30) “Ela radica numa antropologia que considera o homem um ser 

criador, sujeito da história, que se transforma na medida em que transforma o mundo”. 



14 

 

Na atualidade, entretanto, é possível verificarmos a grassa vigência dos 

princípios básicos orientados pelos ideais burgueses 2 consubstanciando o Projeto 

Político-Pedagógico nas instituições escolares. Tais princípios são descritos nos 

clássicos ideais: 

 Igualdade: de acordo com a doutrina liberal, tal princípio não se refere à 

igualdade de bens materiais, pois se acredita que os mais talentosos são 

compensados materialmente, justificando assim a desigualdade social. Por 

isso, esse princípio diz respeito à “igualdade perante a lei”, onde todos os 

homens têm segurado por lei, iguais direitos civis. 

 Qualidade: a qualidade que a escola tem por obrigação oferecer a todos, sem 

a discriminação econômica e social, pode ser compreendida em duas 

dimensões, a formal (ou técnica) e a política (DEMO, 1994). Segundo Demo 

(1994, p. 14), a dimensão técnica será a “habilidade de manejar meios, 

instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do 

desenvolvimento”, já a dimensão política diz respeito “a competência humana 

do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, diante dos fins históricos 

da sociedade humana”.  Para o autor, a escola deve oferecer possibilidades 

para que os alunos obtenham um desempenho satisfatório, voltada ao 

combate principalmente da repetência e da evasão escolar. 

 Gestão democrática3: esse terceiro princípio implica, principalmente, na 

reflexão e alteração da estrutura hierárquica de poder, ou seja, busca a 

descentralização do poder, na qual todos os sujeitos escolares (pais, 

professores, alunos, diretores, funcionários, pedagogos) possam participar de 

forma coletiva nas decisões administrativo-pedagógicos da escola. 

 Liberdade: baseada na doutrina liberal, o quarto princípio está atrelado ao 

individualismo, de acordo com Cunha (1980, p.29) “o princípio da liberdade 

presume que um indivíduo seja tão livre quanto outro para atingir uma posição 

social vantajosa, em virtude de seus talentos e aptidões”. Assim sendo, a 

                                                 
2
 Estes princípios seguem os preceitos aventados desde sua origem nas revoluções liberais como 

asserta Cunha (1980, p. 28 a 33). 
3 Criticamos o termo “gestão” (mesmo em sua face “democrática”), pois consideramos 

fundamentados em Chauí (2000), Gaulejac (2007) e Tragtenberg (2005), que o presente conceito 
imprime uma reprodução da lógica de administração capitalista se utilizando do aparelho escolar. Ou 

na boa expressão de Gaulejac (2007, p. 36-37): “[...] o gerenciamento procura produzir regulações. 
Elas legitimam um pensamento objetivista, funcionalista e positivista. Constroem uma representação 
do humano como um recurso a serviço da empresa, contribuindo, assim, para sua 

instrumentalização”. 
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liberdade é um aspecto considerável no desenvolvimento das potencialidades 

individuais. 

 Valorização do magistério e a defesa da cidadania: tais conceitos são de 

grande relevância ao se pensar na construção de um Projeto Político-

Pedagógico. A formação de um cidadão4 crítico e participativo nas decisões 

da sociedade em que vive está diretamente vinculada com a formação 

adequada do profissional docente (inicial e continuada), como também a 

materiais adequados, a uma boa uma infraestrutura e a melhores condições 

de trabalho. 

 Democracia: outro princípio liberal refere-se a democracia, onde o indivíduo 

tem igual direito de participação no governo, por meio da eleição de 

representantes de sua escolha. 

Os princípios descritos acima proporcionam uma reflexão sobre uma “[...] 

nova organização do trabalho pedagógico, no sentido de [...] uma nova organização 

que reduza os efeitos de sua divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle 

hierárquico” como argumenta Veiga (1995, p. 22). No entanto é possível apontar 

uma contraditoriedade dessa assertiva, pois, em natureza, não desconstitui o 

sistema capitalista que, ao contrário, historicamente vem alargando o conceito da 

divisão social do trabalho; e, da mesma forma, não se pode delegar à instituição 

escolar, enquanto Aparelho Ideológico de Estado (ALTHUSSER, 1985), a 

perspectiva salvacionista de redução dos efeitos da formação social capitalista que 

se entranha nos diferentes espaços de formação do sujeito.  É temerário prever uma 

“redução dos efeitos” do capital e de sua organização nos sujeitos a não ser que 

estes estejam alienados do processo demandado pela lógica do capital.  

Nesse sentido, verifica-se a importância da análise e compressão de tais 

princípios para a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico, pois o 

entendimento dos princípios liberais alerta para a ideologia presente em cada um 

deles. Quando se busca a efetiva transformação da sociedade capitalista, se faz 

preciso reconhecer os significados presentes nas entrelinhas do vocábulo burguês 

para não cair em “armadilhas”. 

                                                 
4
 Concordamos com Pereira (1986, apud MACHADO, 1998) quando asserta: “O paradigma da 

cidadania só reforça a perspectiva da classe burguesa: a abertura de oportunidades aos desiguais, 

via política social, não significa outra coisa senão a institucionalização da desigualdade ao invés de 

sua extinção”.  
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Se tais princípios consolidam a base para a construção do PPP na ordem 

capitalista moderna (“igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e 

valorização do magistério e a defesa da cidadania”), procura-se desenvolver a 

estrutura básica para a elaboração do projeto e sua consolidação enquanto 

instrumento de organicidade e de mudanças desejadas na escola. 

 

2.3 EIXOS FUNDAMENTAIS DO PPP 

 

Classicamente, utilizam-se os estudos de Vasconcellos (2008) para 

fundamentar os elementos responsáveis para a orientação dos estágios de 

composição de um PPP, a saber: Marco Referencial, sendo esse composto por 

outros três – Marco Situacional, Filosófico e o Operativo – o Marco Diagnóstico e por 

fim a Programação. 

Neste estudo, no entanto, será denominado “corpo” enquanto estratégia de 

articulação do PPP e, objetivamente, para a compreensão do que seja “eixo 

fundamental”. Denomina-se “corpo” por compreender sua ideia a uma totalidade em 

si que constituirá outra realidade total, ou seja, são integrais em si, portanto, não 

considerada numa composição executada por “etapas” para o entendimento político-

reflexivo do termo e da ação que de si depreende. 

Sendo assim, o movimento deste processo de construção do PPP se 

constituirá em um corpo situacional, um corpo conceitual e um corpo operacional. 

A função do corpo situacional é apreender o movimento interno da escola, 

conhecer seus conflitos e contradições, fazer seu “diagnóstico” e definir onde é 

prioritário agir, uma verdadeira Análise de Conjuntura. De acordo com Souza (1987, 

p. 8) o conceito de Análise de Conjuntura é: 

[...] uma mistura de conhecimento e descoberta, é uma leitura 
especial da realidade e que se faz sempre em função de alguma 
necessidade ou interesse. Nesse sentido não há análise de 
conjuntura neutra, desinteressada: ela pode ser objetiva mas estará 
sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e do rumo 
dos acontecimentos. 

A Análise de Conjuntura se utiliza de algumas ferramentas para sua efetiva 

execução e aborda em sua prática os acontecimentos, os cenários, os atores, as 

relações de força e a articulação entre “estrutura” e “conjuntura”.  

Salienta-se a importância da Análise de Conjuntura no processo de 

construção do PPP, pois como afirma Souza (1987, p.17) “é uma análise interessada 
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em produzir um tipo de intervenção na política; é um elemento fundamental na 

organização da política, na definição das estratégias e táticas das diversas forças 

sociais em luta”. 

Por se tratar de um elemento impulsionador de lutas sociais, com a 

capacidade de amenizar as imposições de uma sociedade capitalista, acredita-se 

ser necessário entender melhor a constituição de uma Análise de Conjuntura, 

apreendendo seus elementos, para a busca de uma construção do PPP que almeja 

realmente uma sociedade mais justa e menos desigual, podendo a educação ser um 

dos fatores primordiais na busca dessa transformação. 

a) Acontecimentos: antes da compreensão sobre o que se trata os 

acontecimentos em uma Análise de Conjuntura, faz-se necessário 

apreender o seu significado, Souza (1987, p. 10) define acontecimento 

como “aqueles que adquirem um sentido especial para um país, uma 

classe social, um grupo social ou uma pessoa”. 

Esse elemento torna-se importante na análise, pois a investigação dos 

acontecimentos revelam situações da sociedade, de um grupo ou classe 

social, ocorrências essas que podem afetar a vida social. Alguns exemplos 

podem ser considerados como: greves gerais, eleições presidenciais, 

guerras, catástrofes naturais. 

b) Cenários: os espaços onde ocorrem os acontecimentos sociais, políticos e 

econômicos, podem ser considerados cenários. Cada cenário possui sua 

particularidade, um exemplo dessa singularidade é descrita por Souza 

(1987, p. 11) “Quando o governo consegue deslocar a luta das praças 

para os gabinetes já está de alguma forma deslocando as forças em 

conflito para um campo onde seu poder é maior”. Por isso a necessidade 

da investigação e reflexão dos cenários de luta e as diferentes 

características de cada um. 

c) Atores: Souza (1987, p.12) define ator como “alguém que representa, que 

encarna um papel dentro de um enredo, de uma trama de relações. Um 

indivíduo é um ator social quando ele apresenta algo para a sociedade, 

encarna uma ideia, uma reivindicação, um projeto [...]”. Porém, ator neste 

contexto não é considerado apenas um indivíduo, pode ser também 

grupos sociais, instituições, sindicato, partidos políticos, igreja, meios de 

comunicação, entre outros. 
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d) Relação de forças: os atores sociais mencionados acima (indivíduo, classe 

social, meios de comunicação, partidos políticos) estão em constante 

relação um com o outro, podendo essa relação ser de conflito, 

coexistência ou cooperação. A análise de tais forças demonstra relações 

de autoridade, paridade ou submissão. Muitas vezes as relações de forças 

não são medidas só por quantidades, podem existir casos onde a 

verificação será mais abstrata, como por exemplo, ao se analisar a força 

de um movimento social. 

Outro fator importante sobre a relação de forças, é que os dados 

verificados estão em constantes mudanças, não sendo assim imutáveis. 

e) Articulação entre “estrutura” e “conjuntura”: todos os elementos de uma 

conjuntura elencados acima, não surgem do nada, pelo contrário, eles 

possuem relação com a história, com o momento pelo qual a sociedade 

está passando, influenciados por aspectos sociais, econômicos e políticos. 

Devido a isso se faz necessário um olhar mais atento a toda conjuntura, 

pois por de trás de todo acontecimento, movimento, contradições haverá 

sempre um pano de fundo, no qual muitas vezes não está evidente. 

Pensa-se que a construção de um PPP deve sim gerar mudanças, rompendo 

com imposições autoritárias, compreendendo o real sentido dos acontecimentos 

para efetivar um trabalho pedagógico gerador de transformações, onde todos os 

sujeitos escolares terão essa corresponsabilidade. 

No corpo conceitual (que constitui dois dos objetos do presente estudo), a 

escola discute a concepção de sociedade, ser humano, educação e a função social 

da escola visando um esforço teleológico que definirá as prioridades em que deve 

ser constituída a práxis escolar. Segundo Veiga (1998, p.25) o ato conceitual, 

 

[…] Diz respeito à concepção ou visão de sociedade, homem, 
educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem. Diante da 
realidade situada, retratada, constatada e documentada. […] Neste 
momento conceitual, devem também ser considerados os eixos 
norteadores do projeto.  

 

O corpo operacional refere-se a como realizar as atividades a serem 

assumidas para mudar a realidade da escola. Implica na tomada de decisão para 

atingir os objetivos e nas metas definidas coletivamente. Neste último tópico Veiga 

(1998, p.26) alude que: 
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Na operacionalização do projeto pedagógico, o que se faz é verificar 
se as decisões foram acertadas ou erradas e o que é preciso revisar 
ou reformular. Tendo em vista as diferentes circunstâncias, pode-se 
tornar necessário tanto alterar determinadas decisões quanto 
introduzir ações completamente novas.  

 

Uma vez explorados os conceitos que compõem o PPP, serão destacados, no 

corpo conceitual, dois eixos que fundamentam o Projeto Político Pedagógico 

revestindo-lhe de objetividade e teleologia. Serão eles a “Visão de Ser Humano” e a 

“Função Social da Escola”. 
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3 VISÃO DE SER HUMANO E A VISÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: 

RECONHECENDO DOIS EIXOS FILÓSOFICOS DO PPP 

 

Os dois eixos filosóficos, Visão de Ser Humano e Função Social da Escola, 

presentes neste trabalho foram recortados dos quatro eixos fundamentais de um 

PPP, ficando designado ao estudo as duas visões acima mencionadas que buscam 

compreender a característica específica do homem, aqui definida pela categoria 

trabalho e a função social da escola, que tem como papel específico a transmissão e 

assimilação dos conhecimentos sistematizados pela humanidade. 

Os eixos filosóficos serão conceituados seguindo a linha de Pesquisa da 

orientadora e os estudos desenvolvidos por ela, tendo como base a Análise 

Histórico-Crítica. 

 

3.1 VISÃO DE SER HUMANO  

 

Com a finalidade de explicitar o que se compreende por Ser Humano, busca-

se fundamento na concepção histórico-crítica, embasada no materialismo histórico-

dialético, que “não desconsidera o ser humano na sua base biológica natural [...], 

assim como não nega a representação dos diferentes papéis que o indivíduo 

desempenha no discorrer de sua prática sociocultural e subjetiva” (PLATT, 2009, p. 

146). Segundo Platt e Dutra (2014, p. 3), a concepção histórico-crítica entende “o ser 

humano determinado a partir da práxis e situado na totalidade dos determinantes 

sociais e incorporando os elementos de uma condição propriamente humana até 

tornar-se um habitus”.  

Conforme essa metodologia, os argumentos do presente trabalho se 

fundamentarão na defesa da categoria “trabalho” enquanto elemento essencial à 

caracterização do que seja homem, meio decisivo para a emancipação de sujeitos 

em uma especificação de espécie humana para a condição de “ser humano”. O 

sentido dessa centralidade, enfim, está na consideração de que para a produção de 

sua humanidade, o ser humano precisa intervir na natureza para adaptá-la a si (às 

suas necessidades – “da fome à fantasia”), transforma os outros homens por esse 

trabalho ineludivelmente que transcorre na relação entre sujeitos (sociais) e acaba 

por transformar, também nesse processo, o próprio sujeito. 
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Ora, o que define a existência humana, o que caracteriza a realidade 
humana é exatamente o trabalho. O homem se constitui como tal à 
medida que necessita produzir continuamente sua própria existência. 
É o que diferencia o homem dos animais: os animais têm sua 
existência garantida pela natureza e, por consequência, eles se 
adaptam a natureza. O homem tem de fazer o contrário: ele se 
constitui no momento em que necessita adaptar a natureza a si, não 
sendo mais suficiente adaptar-se a natureza. Ajustar a natureza às 
necessidades, às finalidades humanas, é o que se faz pelo trabalho. 
Trabalhar não é outra coisa senão agir sobre a natureza e 
transformá-la. Essa ação transformadora sobre a natureza é guiada 
por objetivos. Este é outro elemento diferenciador da ação humana. 
Os animais também agem, também exercem uma atividade, mas 
essas atividades não são guiadas por objetivos. Eles não antecipam 
mentalmente o que vão fazer, mas o homem sim (SAVIANI, 2003, p. 
132 e 133). 

 

Nesse sentido, à medida que o ser humano se utiliza do trabalho para 

transformar a natureza à sua volta, acaba por produzir sua própria existência. Essa 

ação transformadora do homem com a natureza é recíproca, pois ao mesmo tempo 

em que age sobre a natureza é também afetado por ela.  O processo de formação e 

transformação do ser humano a partir do seu trabalho sobre a natureza ocorre na 

relação com o outro, ou seja, nas relações sociais, pois o homem não produz sua 

existência isoladamente. 

Os frutos gerados pelos homens nas relações sociais e no trabalho 

transformador sobre a natureza são a produção, da cultura e de um mundo 

tipicamente humano, sendo esses dois aspectos construídos e reelaborados com o 

passar dos tempos. 

Assim sendo, cada geração se constituirá e se formará de acordo com os 

determinantes, materiais e imateriais, e com os novos saberes determinados pelo 

modo de produção em que a sociedade está inserida. 

 

Conforme se modifica o modo de produção da existência humana, 
portanto o modo como o ser humano trabalha, mudam as formas 
pelas quais os homens existem. É possível detectar, ao longo da 
história, diferentes modos de produção da existência humana que 
passam pelo modo comunitário, o comunismo primitivo; o modo de 
produção asiático; o modo de produção antigo, ou escravista; o modo 
de produção feudal, com base no trabalho do servo que cultiva a 
terra, propriedade privada do senhor; e o modo de produção 
capitalista, em que os trabalhadores produzem com meios de 
produção que não são deles. Esses diferentes modos de produção 
revolucionam sucessivamente a forma como os homens existem. E a 
formação dos homens ao longo da História traz a determinação do 
modo como produzem a sua existência. A realidade da escola tem de 
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ser vista nesse quadro. A escola, originalmente, era algo restrito. Isso 
se devia ao fato de que as habilidades que desenvolve, nessas 
formas primitivas, se restringiam a pequenas parcelas da 
humanidade. Aliás, a própria origem etimológica da palavra escola – 
ligada ao ócio, ao lazer – está relacionada a essas condições sociais 
de produção da existência humana. Na Grécia, a escola era o local 
do ócio, o ginásio era o local onde se praticavam jogos, se fazia 
ginástica. Era uma sociedade que, em seu conjunto, se mantinha 
utilizando trabalho escravo. Nessas condições, as funções 
intelectuais e, portanto, também a escola, ficavam restritas a uma 
pequena parcela da sociedade (SAVIANI, 2003, p. 133).  

 

Conforme o autor, a educação é um elemento fundamental na constituição da 

humanidade no homem, pois se acredita que o homem “torna-se” ser humano na 

medida em que internaliza uma cultura humana, criada e acumulada pelas gerações 

passadas por meio do trabalho. 

Uma visão de ser humano em sua totalidade é defendida, na qual todos os 

aspectos humanos são considerados para o pleno desenvolvimento, diferentemente 

de uma educação especializada, que considera cada aspecto desvinculado do outro. 

Nesse sentido, salienta-se a importância da educação omnilateral, que se refere ao 

homem em pleno desenvolvimento de todas suas especificidades. 

 

Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução literal 
significa “todos os lados ou dimensões”. Educação omnilateral 
significa, assim, a concepção de educação ou de formação humana 
que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a 
especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas 
reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões 
envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimento 
intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e 
lúdico. Em síntese, educação omnilateral abrange a educação e a 
emancipação de todos os sentidos humanos, pois os mesmos não 
são simplesmente dados pela natureza. O que é especificamente 
humano, neles, é a criação deles pelo próprio homem (FRIGOTTO, 
2012, p. 265). 
 

Embasando a proposta para uma educação omnilateral Frigotto ressalta: 

 

Sendo o trabalho a atividade vital e criadora, mediante a qual o ser 
humano produz e reproduz a si mesmo, a educação omnilateral o 
tem como parte constituinte. Por isso, Marx, ao referir-se aos 
processos formativos na perspectiva de superação da sociedade 
capitalista, enfatiza o trabalho, na sua dimensão de valor de uso, 
como princípio educativo, e a importância da educação politécnica ou 
tecnológica (FRIGOTTO, 2012 p. 266). 
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Nesse sentido, defende-se uma educação que vise o desenvolvimento 

humano em todos seus aspectos, rompendo com a ideia de que apenas uma 

pequena parcela da população (classe burguesa) tem direito ao acesso cultural, 

intelectual e social, reservando a classe assalariada o acesso ao mínimo de 

conhecimento necessário para desenvolver o processo produtivo, como já foi dito de 

forma equivocada por Adam Smith “instrução para os trabalhadores sim, porém, em 

doses homeopáticas”. 

 

3.2 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A instituição escolar desde sua origem passou por diversas transformações, 

principalmente em relação a sua função social. Durkheim (1995) aborda alguns 

exemplos da função social da escola em sua obra “Educação e Sociologia” e o modo 

com esse aspecto se alterou ao longo dos tempos. Durkheim descreve a escola 

enquanto instituição que existe objetivamente para atender as demandas da 

sociedade em que está inserida.  

 

A educação tem variado infinitamente, com o tempo e o meio. Nas 
cidades gregas e latinas, a educação conduzia o indivíduo a 
subordinar-se cegamente à coletividade, a tornar-se uma coisa da 
sociedade. Hoje, esforça-se em fazer dele personalidade autônoma. 
Em Atenas, procurava-se formar espíritos delicados, prudentes, sutis, 
embebidos de graça e harmonia, capazes de gozar o belo e os 
prazeres da pura especulação; em Roma, desejava-se 
especialmente que as crianças se tornassem homens de ação, 
apaixonados pela glória militar, indiferentes no que tocasse às letras 
e às artes. Na Idade Média, a educação era cristã, antes de tudo; na 
Renascença, toma caráter mais leigo, mais literário; nos dias de hoje, 
a ciência tende a ocupar o lugar que a arte outrora preenchia 
(DURKHEIM, 1995, p.27). 

 

Entretanto, os estudos, aqui desenvolvidos, são dirigidos diferentemente da 

visão conservadora de Durkheim, para o debruçamento sobre a concepção histórico-

crítica de Saviani, a qual aborda a escola enquanto uma instituição social, ou seja, 

produto das necessidades sociais, das demandas sociais, como uma instituição com 

um objetivo explícito: transmissão e assimilação dos conhecimentos científicos, além 

de possibilitar uma transformação do homem e da sociedade por meio do 

conhecimento elaborado. 
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[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do 
saber sistematizado. [...] eu disse saber sistematizado; não se trata, 
pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao 
conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao 
saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e 
não à cultura popular (SAVIANI, 2003, p.14). 

 

Dado esse direcionamento, salienta-se a função social de uma instituição 

escolar: transmissão (ensino) e assimilação (aprendizagem) dos conhecimentos 

sistematizados (SAVIANI, 2003), entendendo que o homem torna-se ser humano a 

partir do momento em que se apropria da cultura humana produzida pelas gerações 

passadas. Esse “tornar-se ser humano” deriva de um ato educativo, que ocorre 

principalmente em um espaço institucionalizado, que tem por função primordial 

selecionar os conhecimentos eruditos/ clássicos sistematizados e cientificamente 

comprovados que compõem as atividades curriculares indispensáveis ao ensino.  

 

[...] a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 
produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o 
trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto de homens. Assim, o objeto da 
educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (SAVIANI, 2003, p. 13). 

 

Consente-se com os dizeres de Saviani, pois se acredita que a escola é o 

espaço de múltiplas aprendizagens, onde o saber Doxa (saber oriundo do senso 

comum) dá lugar ao conhecimento epistêmico (conhecimento elaborado e científico).  

Os conhecimentos culturais trabalhados na instituição escolar devem ser 

analisados e escolhidos coerentemente, selecionando o essencial, o primordial, do 

que é “acessório”. Saviani (2003) elege a palavra “clássico” como o conhecimento 

válido a ser transmitido pela escola. 

 

O clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe, 
necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é 
aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. Pode, pois, 
constituir-se num critério útil para a seleção dos conteúdos do 
trabalho pedagógico (SAVIANI, 2003, p. 13 e 14 – grifos nossos). 
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Em relação à assimilação desses conhecimentos “clássicos” transmitidos pela 

instituição escolar, faz-se necessário pensar e repensar as formas adequadas de 

desenvolver esse trabalho pedagógico. Deve-se levar em consideração o tempo a 

ser realizado e transmitido cada conteúdo, os espaços físicos e os procedimentos 

metodológicos que melhor se relacionariam para a compreensão dos conhecimentos 

pelos indivíduos.  

O olhar cuidadoso sobre o todo, sobre o desenrolar do processo educativo, 

tende a gerar o que Saviani (2003) denomina de habitus. 

 

À medida que vai se libertando dos aspectos mecânicos, o 
alfabetizando pode, progressivamente, ir concentrando cada vez 
mais sua atenção ao conteúdo, isto é, no significado daquilo que é 
lido e escrito. Note-se que se libertar, aqui, não tem o sentido de se 
livrar, quer dizer, abandonar, deixar de lado os ditos aspectos 
mecânicos. A libertação só se dá porque tais aspectos foram 
apropriados, dominados e internalizados, passando, em 
consequência, a operar no interior de nossa estrutura orgânica. [...] O 
processo acima descrito indica que só se aprende, de fato, quando 
se adquire um habitus, isto é, uma disposição permanente, ou, dito 
de outra forma, quando o objeto da aprendizagem se converte numa 
espécie de segunda natureza. [...] Adquirir um habitus significa criar 
uma situação irreversível. Para isso, porém, é preciso ter insistência 
e persistência [...] (SAVIANI, 2003, p. 20 e 21). 

 

Reitera-se, portanto, que a escola tem por finalidade a transmissão e 

assimilação dos conteúdos elaborados, sem perder sua primordial função social, 

objetivando em seu currículo - enquanto documento de organização das atividades 

nucleares da escola -, os conhecimentos científicos, sistematizados e elaborados, 

não permitindo que atividades extracurriculares ocupem o lugar central do ato 

educativo (como datas comemorativas, festas, gincanas desvinculadas de qualquer 

problematização de lastro científico-crítico). 
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4 OS EIXOS FILOSÓFICOS NOS PPPs SEGUNDO 40 ESCOLAS DA REDE DE      

ENSINO DE LONDRINA E REGIÃO 

 

Este terceiro capítulo tem por finalidade apresentar a análise da frequência 

lexical que reiteradamente comparece nas visões de Ser Humano e Função Social 

da Escola, contidas em quarenta (40) PPPs das escolas públicas de Londrina e 

região. 

Como o objetivo é a descrição de uma proposta de currículo voltado a uma 

perspectiva de educação emancipatória, portanto, crítica, precisa-se 

necessariamente dos elementos encontrados na realidade fática de uma rede de 

ensino, no caso, de Londrina e região.  Assim, o interesse é demonstrar 

primeiramente ao leitor que essa “realidade” é, na verdade, uma representação do 

que se entende por realidade; um “claro-escuro” que está de “cabeça para baixo” 

(MARX, 1982), porquanto possivelmente esteja velado pelo pensamento acrítico, 

mítico e/ou alienado. A realidade imediatamente velada é um dos principais motivos 

para o desenvolvimento da pesquisa ao presente tema. 

O tratamento das informações ocorreu mediante algumas etapas: 

primeiramente, a coleta de dados dos conceitos das visões de Ser Humano e 

Função Social da Escola em 40 PPPs das instituições escolares da rede de ensino 

pública de Londrina e região. Os dados foram acessados pela disponibilidade online 

dos PPPs, no site da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (portal dia-a-dia 

educação). 

Sistematizadas, as informações coletadas foram utilizadas para fins didáticos 

ao tratamento específico de cada “visão” estudada. A abordagem em destaque foi 

importante para reconhecer elementos prolixos e muitas vezes difíceis de serem 

especificados nos documentos. Desta forma, foram confeccionadas duas tabelas 

(uma para a “visão de Ser Humano” e outra para a “visão da Função Social da 

Escola”) contendo as seguintes informações: a instituição escolar - identificada por 

numeração crescente para guardarmos o sigilo da escolha aleatória; o ano da 

elaboração do PPP; a etapa de ensino atendida pela escola; e, finalmente, o 

conceito descrito especificadamente pela escola sobre cada uma dos eixos 

filosóficos (visões).  

Tais tópicos foram priorizados pela descrição tanto de questões referentes ao 

tempo de elaboração dessas representações (“visão de ser humano” e “visão da 
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função social da escola”) pelo coletivo da escola, quanto por desvelarem as 

possíveis concepções que marcam os procedimentos pedagógicos a serem tratados 

por esse mesmo coletivo escolar.  

As duas grandes tabelas, a respeito da visão de Ser Humano e Função Social 

da Escola, foram os documentos centrais de investigação do trabalho, uma vez que 

nelas é possível observar sobre tais “falas” /representações das escolas com a 

finalidade de direcionar o olhar sobre os conjuntos lexicais mais repetidos nos 

documentos (PPP) das instituições investigadas. Esse recorte exigiu a leitura dos 

conceitos elaborados pelas escolas em seus PPP.  

A frequência lexical foi sendo marcada, cada uma, em diferentes cores para 

sistematizar e conferir a quantificação posteriormente. A realização dessa tarefa 

gerou uma segunda tabela contendo a frequência lexical das intenções das escolas 

frente à visão de Ser Humano e Função Social da Escola. 

O resultado das tabelas foi estruturado da seguinte maneira: frequência 

lexical, perspectiva conceitual e implicações pedagógicas e a quantidade de PPPs 

das escolas selecionadas. A ordem das palavras elencadas na tabela foi feita a 

partir das palavras que aparecem em um maior número de frequência entre as 

escolas, demonstrando a importância de tal categoria (palavra-chave) enquanto 

objetivo a ser alcançado ou tratado pelo coletivo da unidade de ensino. Este 

elemento é o que chama a atenção para a investigação, uma vez que denunciará a 

possível tendência pedagógica que cerca, sendo possível dessa forma aferir a 

possível rotina pedagógica que será construída. 

A análise dos dados, presentes nesse trabalho, está fundamentada 

objetivamente na obra “Análise de Conteúdo” de Laurence Bardin (1977). Na 

explicitação do método a autora descreve que a “Análise de Conteúdo” significa:  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se 
trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com 
maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma 
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações (BARDIN 1977, p.31).  

 

Além disso, essa técnica corresponde a: 

[...] um tratamento de informação contida nas mensagens. É 
conveniente, no entanto, precisar de imediato que em muitos casos a 
análise, como já foi referida, não se limita ao conteúdo, embora tome 
em consideração o <<continente>>. A análise de conteúdo pode ser 
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uma análise dos <<significantes>> (análise léxica [...]) (BARDIN 
1977, p.34). 

 

Como Bardin sustenta (1977), o trabalho pretendeu compreender o elemento 

para além do simples significado da palavra em si, pois se acredita que o léxico traz 

consigo uma ideologia. Ainda sobre essa afirmação, Bardin (1977, p.41) salienta “A 

leitura efectuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, ou não é 

unicamente, uma leitura [...], mas antes o realçar de um sentido que se encontra em 

segundo plano”. 

Como apontado desde o início deste estudo, a análise de dados se 

consolidará a partir da concepção histórico-crítica de educação, considerando 

principalmente os apontamentos feitos por Dermeval Saviani (2003), pois darão 

sentido não só no plano ideológico aos elementos discursivos encontrados, mas 

também contribuirão para priorizar as questões do meio que objetivamente 

constroem os significados que podem ser depreendidos dos acordos lexicais.  

 

A concepção histórico-crítica define a escola enquanto uma agência 
socializadora do saber sistematizado, produzido e acumulado 
historicamente pela humanidade, entendido como uma ferramenta 
cultural a ser utilizada pelos sujeitos em função dos seus interesses 
de classe no processo de transformação social (DOZOL, s/d, p. 107). 

 

Nesse sentido, as perspectivas tecidas neste terceiro capítulo serão depois 

cotejadas com o aporte teórico da concepção histórico-crítica, ressaltando os ideais 

que as escolas refletem em seus léxicos em relação às suas visões de Ser Humano 

e Função Social da Escola. 

A primeira tabela a ser apresentada diz respeito à visão de Ser Humano: 
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Tabela 1- Eixo Filosófico: Visão de Ser Humano 

Fonte: o próprio autor 

 

Ao analisar a Tabela 1, pode-se observar que a frequência lexical que 

aparece com maior número de repetições entre as escolas diz respeito à capacidade 

de transformação do homem. Sobre essa assertiva é possível recorrer a Marx e 

Engels (1979, p.37) na descrição do homem como sujeito transformador da natureza 

a sua volta. O homem transforma a realidade e ao mesmo tempo é também afetado 

por essa transformação. 

 

                                                 
5
 Aspectos relacionados a sentimentos descritos pelas escolas em seus PPP, aparecendo com maior 

frequência sentimentos de solidariedade, bondade, sensibilidade, digno, receptivo, justo, igualitário,  

cooperação, respeitoso, fraterno, competência, responsável.  

Frequência Lexical Perspectiva Conceitual e Pedagógica Nº. de 
Escolas  

Capacidade de 

Transformação 

Pedagogia Libertadora, Pedagogia 

Libertária e Pedagogia Histórico-
Crítica 

19 

Tendências Morais5  Escola Nova: Não-Diretiva 15 

Crítico Pedagogia Libertária, Pedagogia 
Histórico-Crítica e Pedagogia 
Libertadora 

12 

Cidadão Escola Nova  11 

Consciente Pedagogia Libertária, Libertadora e 

Histórico-Crítica 

10 

Sujeito histórico Pedagogia Histórico-Crítica  09 

Ser social Pedagogia Libertária, Pedagogia 
Histórico-Crítica e Pedagogia 

Libertadora 

08 

Intervenção Pedagogia Libertadora, Pedagogia 
Libertária e Pedagogia Histórico-

Crítica 

07 

Autonomia Pedagogia Libertária, Libertadora, 
Histórico-Crítica e Escola Nova: Não-

Diretiva 

07 

Participativo Pedagogia Libertária, Libertadora e 
Histórico-Crítica 

05 

Reflexivo Pedagogia Libertadora, Libertária e 
Histórico-Crítica 

04 

Inacabado Pedagogia Libertadora 04 

Escolas que não descrevem a visão de ser humano  
03 
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A consciência não têm história, nem desenvolvimento, mas os 
homens, ao desenvolverem sua produção material e seu intercâmbio 
material, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e 
os produtos do seu pensar. Não é a consciência que determina a 
vida, mas a vida que determina a consciência (MARX e ENGELS, 
1979, p.37). 

 

Ao se verificar o léxico mais citado pelas escolas investigadas, capacidade de 

transformação que perfaz um total de dezenove instituições, indaga-se o porquê das 

outras vinte e uma escolas não trataram desse conceito em sua visão de Ser 

Humano, principalmente por acreditar que é a principal capacidade do homem, o 

que o difere dos demais animais, é a transformação da natureza (por meio do 

trabalho) à sua volta para suprir suas necessidades, sendo também modificado 

nesse processo. 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam a se 
distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de 
existência, e esse passo a frente é a própria consequência de sua 
organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os 
homens produzem indiretamente sua própria vida material (MARX e 
ENGELS, 1998, p.10). 

 

O fato da escola não se pronunciar quanto a este aspecto, pode-se sugerir 

sua tendência conservadora quanto à formação social existente. Da mesma forma, é 

possível propor que o tema não é frequentemente enfrentado no coletivo escolar, em 

debates que confrontem a realidade.  Por se ter coletado dados de escolas da rede 

pública de ensino, esse movimento deveria sugerir que o tema “capacidade de 

transformação” fosse, a algum momento, até mesmo pela mantenedora (no caso a 

Secretaria de Educação do Estado), foco de capacitação e leitura, pois tal categoria 

frequentemente transita no léxico popular/social. 

Três tendências pedagógicas descrevem em suas teorias a capacidade de 

transformação do homem, a saber: Pedagogia Libertadora, Libertária e Pedagogia 

Histórico-Crítica. As três concepções pedagógicas compõem a pedagogia 

progressista, das teorias críticas, ou seja, descrevem a escola como um espaço de 

possível transformação social. Nesse sentido, visa o desenvolvimento integral dos 

educandos, com o propósito da emancipação de todos os homens, pois só assim 

terá a possibilidade de compreender a realidade social e transformá-la. 
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A segunda quantificação simples da tabela apresenta o léxico: tendências 

morais, aqui descrito tanto para reconhecer os sentimentos dos sujeitos, quanto para 

reconhecer os comportamentos sociais esperados para o convívio em sociedade. Os 

sentimentos que apareceram com maior frequência estavam relacionados às 

palavras harmonia, solidariedade, bondade, digno, respeitoso, justo, igualitário, 

cooperação, fraterno, competência, responsável. Foram contabilizadas quinze 

escolas que abordaram esse aspecto próprio do processo de humanização.  

Ao analisar a categoria, pode-se construir, primeiramente, a estreita relação 

desse segundo léxico com o primeiro já citado, principalmente se pensarmos que a 

capacidade de transformação do homem é a mesma que permite ao homem suprir 

suas necessidades por meio do trabalho. Tal aspecto acarreta também o 

desenvolvimento rico das sensibilidades humanas por intermédio da objetividade 

desdobrada do ser humano em suas necessidades materiais e imateriais. A ideia 

aqui, se refere à formação de seres humanos que tendencialmente os encaminhe 

para as opções de uma relação humana moralmente aceitável e eticamente solidária 

com os outros.   

 

É somente graças à riqueza objetivada da essência humana, que se 
criou e se formou a riqueza da sensibilidade objetiva do homem, que 
um ouvido torna-se musical, que um olho perceba a beleza da forma, 
em suma, que os sentidos tornem-se capazes de gozo humano, 
tornem-se sentidos que se afirmem como forças essenciais do 
homem. Pois não somente os cinco sentidos, mas também os 
sentidos ditos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), 
em uma palavra os sentidos humanos, a humanidade dos sentidos, 
formam-se apenas graças à existência do seu objeto, graças à 
natureza humanizada. [...] a objetivação da essência humana é, tanto 
do ponto de vista teórico como prático, necessário tanto para tornar 
humano os sentidos do homem como para criar os sentidos humanos 
que correspondem a toda riqueza da essência do homem e da 
natureza (MARX, 1978, p. 151). 
 

Deste modo, faz-se possível concordar que as tendências morais são 

características adquiridas pelo sujeito em seu processo de formação, ou seja, a 

partir do momento que este ser humano transforma o mundo da “natureza” num 

mundo especialmente “humano”.  

A concepção pedagógica da Escola Nova (Não-Diretiva) tece ao longo de sua 

proposta a acentuação no papel da escola na formação de atitudes e o 

desenvolvimento dos sentimentos humanos. O aporte teórico dessa concepção 
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centra-se na psicologia humanista, ou seja, no desenvolvimento da personalidade 

dos sujeitos em seus processos de construção. Sua ênfase é a priorização dos 

problemas psicológicos em detrimento dos pedagógicos. 

 

Acentua-se nesta tendência o papel da escola na formação de 
atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os 
problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo 
esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança 
dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal ás solicitações 
do ambiente. [...] A motivação resulta do desejo de adequação 
pessoal na busca da auto realização; é, portanto um ato interno. A 
motivação aumenta, quando o sujeito desenvolve o sentimento de 
que é capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais, isto 
é, desenvolve a valorização do "eu". Aprender, portanto, é modificar 
suas próprias percepções; daí que apenas se aprende o que estiver 
significativamente relacionado com essas percepções (LUCKESI, 
2012, p. 4 e 5). 

 

O léxico crítico é o terceiro maior conceito utilizado pelas escolas em seus 

PPPs (aparecerem em 12 escolas), ao se extrair o significado da palavra crítica (que 

vem do grego “Kriticos”), pode-se defini-la como a capacidade de fazer julgamentos. 

A capacidade crítica tão discutida e reconhecida como fundamental no meio 

educacional (SAVIANI, 2007) evoca, sobretudo, a compreensão de como a escola e 

sua proposta pedagógica devem estar voltadas para atender essa demanda social.  

 

Sabemos que o problema da crítica é uma questão bastante 
difundida, hoje em dia, nos meios educacionais. Salienta-se que a 
atividade crítica é fundamental nos objetivos básicos da educação e 
na formação da consciência crítica. Mas o que significa consciência 
crítica? O que significa abordar de modo crítico a realidade 
educacional? Será que nós, muito frequentemente, não abordamos o 
problema crítico de modo acrítico? Ou de modo pré-crítico? Ou, para 
utilizar uma outra expressão, será que não abordamos o problema da 
crítica de modo ingênuo, e, nesse sentido, a palavra crítica não 
passa de uma palavra vazia, sem conteúdo? (SAVIANI, 2007, p.213).  

 

Neste sentido, as respostas para todas essas questões, acima mencionadas, 

permitiram uma reflexão sobre o real significado do que seria crítica, julgando não só 

o entendimento sobre tal conceito, como também a oportunidade de uma reflexão de 

como se tem efetivado a ação de cada indivíduo, possibilitando a consideração 

daquilo que Saviani (2007) descreve como “a crítica de modo ingênuo” ou uma 

crítica séria, fundamentada. 
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[...] a consciência crítica é precisamente aquela que se sabe 
condicionada e, mais do que isso, sabe o que e por que a 
condiciona. Diferentemente, a consciência ingênua não se sabe 
condicionada (SAVIANI, 2007, p. 203). 

 

Saviani, neste excerto, esclarece um dos elementos mais importantes para a 

autodeterminação dos sujeitos: o reconhecimento consciente das relações de poder, 

portanto, ideológicas e repressoras, que orientam nossa vida particular e social. 

Dirigindo o olhar para o meio educacional e a sua possibilidade em instrumentalizar 

os indivíduos para se tornarem críticos, salienta-se que há um importante papel a ser 

desempenhado pela escola nesse sentido. 

O léxico crítico foi encontrado em três tendências pedagógicas, que fazem 

parte da pedagogia progressista, das teorias críticas. Segundo Libâneo (1992) a 

pedagogia progressista é dividida em três tendências, a saber: Pedagogia Libertária, 

Libertadora e Histórico-Crítica.  

A tendência progressista considera a escola como condicionada por aspectos 

sociais, econômicos e políticos da sociedade capitalista atual, no entanto, abre-se a 

possibilidade desse ambiente como um elemento impulsionador de transformação 

social, pois se acredita que a educação fornece instrumentos para a compreensão 

da realidade histórico-social, salientando o homem como sujeito construtor e 

transformador dessa mesma realidade. 

Sobre a Pedagogia Libertária, o léxico crítico, é mais bem traduzido pelo 

objetivo da conscientização política da população e a condição dada entre 

dominados e dominadores, propondo à autogestão (ou governo de si). 

Para se autogerir, o indivíduo precisa conhecer a realidade que o cerca, 

principalmente desenvolvendo a conscientização crítica daquilo que o subordina e o 

porquê. 

 

Como o socialismo libertário vê no homem alienado um dos pilares 
da sociedade de exploração, a educação deve ser um instrumento 
para a superação dessa alienação. A proposta de uma nova 
educação deve, portanto, ser capaz de superar o fenômeno da 
alienação (GALLO, 1996, p.02). 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Pedagogia Libertadora também enfrentam 

essa categoria em suas propostas.  
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A Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2007) tem seus pressupostos 

assentados no materialismo histórico-dialético e sugere, por princípio, a 

instrumentalização dos sujeitos pela crítica para se desconstituírem de seu estado 

de alienação. A alienação é a categoria antônima a consciência crítica.  Em Adorno 

e Horkheimer (1985), a educação para a emancipação só pode se dar pela crítica, 

ou seja, ainda que o sujeito se encharque de conteúdos e conhecimentos, tornando-

se, portanto, um indivíduo plenamente educado, não significa que tenha existido a 

destituição de seu estado de alienação. Somente a crítica pode torná -lo 

verdadeiramente livre deste estado.  

Na mesma esteira, pode-se trazer a concepção da Pedagogia Libertadora 

como uma das teorias que compreendem o sujeito crítico como aquele que possui 

na crítica os instrumentos para libertar-se do estado de sujeição social, ou seja, 

também compreende que a alienação é uma condição dada ao sujeito e este pode 

ser instrumentalizado para superá-la. Paulo Freire (1997) descreve algumas 

características básicas de um sujeito com a capacidade crítica, ressaltando que a 

consciência crítica tem “Anseio de profundidade. Reconhece a rea lidade como 

mutável. Busca princípios autênticos de causalidade. Procura comprovar as 

descobertas. Está sempre disposta a revisões. Evita preconceitos. É inquieta” 

(FREIRE, 1997, p. 02). 

Outro conceito apresentado pelas escolas foi o léxico cidadão. Para 

compreender esse conceito recorremos à obra intitulada “Educação e Cidadania 

Burguesas” de Ester Buffa (2010). A obra relata que o léxico cidadão foi uma criação 

burguesa, o remetendo à famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Buffa (2010) destaca que o objetivo da educação e cidadania burguesa, 

baseavam-se nos ideais burgueses. Assim, verifica-se dois tipos de educação para a 

formação do cidadão: uma para os proprietários (burgueses) e outra para os não-

proprietários (proletários/trabalhadores).  

 

Só os proprietários é que têm direito à plena liberdade e à plena 
cidadania. Aos não proprietários cabe uma cidadania de segunda 
ordem: enquanto cidadãos passivos, têm direito à proteção de sua 
pessoa, de sua liberdade e de sua crença, porém não são 
qualificados para serem membros ativos do soberano. [...] Assim, a 
educação dos trabalhadores pobres tem por função discipliná-los 
para a produção. O que propõe para a maioria da população é 
pouco; é o mínimo. Aquele mínimo necessário para fazer do 
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trabalhador um cidadão passivo que, apesar de tudo, tem alguns 
poucos direitos (BUFFA, 2010, p. 30, 31 e 32). 

 

Em seu discurso Buffa propõe uma questão e é essa mesma questão que é 

proposta aqui para reflexão. “Como conseguir que, no limiar do século XXI, os 

brasileiros se transformem em cidadãos?” (2010, p. 33). No entanto, o mais 

importante, no caso, é o que a educação propõe para a formação do cidadão?  Essa 

questão conduz para uma rotina pedagógica que tenha por concepção uma 

tendência conservadora da sociedade, uma vez que os indivíduos já se encontram 

no estado social burguês e a dificuldade é afastarem-se dessa visão celetista de 

formação humana.   

 
O termo sociedade civil surgiu no século XVIII, quando as relações 
de propriedade já se tinham desembaraçado da comunidade antiga e 
medieval. A sociedade civil como tal só se desenvolve com a 
burguesia (...) (MARX, ENGELS, 1982, p. 71). 

 

Por que as escolas admitem em seus discursos a formação do homem para a 

cidadania burguesa?  Há algum tipo de cidadania voltada a condições iguais de vida; 

e somos todos iguais – se temos o direito de sermos diferentes? 

A tendência pedagógica liberal escolanovista defende o conceito de cidadão 

em seu contexto, comprovando os dizeres de Buffa (2010) e Marx e Engels (1982), 

sobre a relação do presente termo com uma sociedade burguesa. Nesse sentido, 

uma escola que tende a voltar sua proposta pedagógica para ideais liberais, 

pretende manter a sociedade vigente. 

Segundo Libâneo (1992) a Pedagogia da Escola Nova iniciou-se a partir da 

Pedagogia Tradicional e, considerando os dias atuais, ambas as concepções ainda 

se fazem presentes nas práticas pedagógicas. 

 

O termo liberal não tem o sentido de "avançado", ''democrático", 
"aberto",como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como 
justificativa do sistema capitalista que, ao defender a predominância 
da liberdade e dos interesses individuais na sociedade, estabeleceu 
uma forma de organização social baseada na propriedade privada 
dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. 
A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo 
de sociedade (LIBÂNEO, 1991, p. 5 e 6). 

 

O próximo léxico repetido entre as escola é a palavra consciente, porém, 

antes da análise, em si, do que significa um homem consciente torna-se importante 
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recorrer aos dizeres de Marx que em suas obras aborda a formação da consciência 

no homem. Segundo Marx, a consciência humana é fundamentalmente 

desenvolvida pelo meio social ao qual o homem está inserido. 

 

A consciência é, portanto, de início, um produto social e o será 
enquanto existirem homens. Assim, a consciência é, antes de mais 
nada, apenas a consciência do meio sensível mais próximo e de uma 
interdependência limitada com outras pessoas e outras coisas 
situadas fora do indivíduo que toma consciência; é ao mesmo tempo 
a consciência da natureza que se ergue primeiro em face dos 
homens como uma força fundamentalmente estranha, onipotente e 
inatacável, em relação à qual os homens se comportam de um modo 
puramente animal e que se impõe a eles tanto quanto aos rebanhos; 
é, por conseguinte, uma consciência da natureza puramente animal 
(religião da natureza) (MARX; ENGELS apud OLIVEIRA, 2005, 
p.314). 

 

Além disso, o sujeito inserido no sistema capitalista tende a ter sua 

consciência influenciada pelo modo de produção ao qual está submetido, ocorrendo 

o que Marx denomina de alienação. 

 

A consciência dos sujeitos exprime as relações sociais nas quais 
estão inseridos. Se, no sistema capitalista as relações sociais entre 
operário e capitalista são relações de dependência e alienação, é 
essa realidade que a consciência internalizará. As classes 
trabalhadoras apreendem essas relações de produção de maneira 
invertida, já que não surgem de forma transparente (OLIVEIRA, 
2005, p. 317). 

 

Neste sentido, a alienação ocorre quando o trabalhador, ao produzir objetos, 

não tem consciência do processo de elaboração do trabalho executado, seu trânsito 

é usufruto, já que este pertence ao capitalista/empresário.  

Na contramão a esse processo de alienação pode-se relacionar o léxico 

consciente, pois, ainda de acordo com Marx, a alternativa para rompimento dessa 

alienação está nas próprias mãos dos trabalhadores, relacionando, assim, a classe 

trabalhadora como a classe revolucionária. 

 

Será necessária uma inteligência excepcional para compreender 
que, ao mudarem as condições de vida dos homens, as suas 
relações sociais, a sua existência social, mudam também as suas 
representações, as suas concepções, os seus conceitos – numa 
palavra, a sua consciência? (MARX apud OLIVEIRA, 2005, p. 319). 
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Em relação ao léxico consciente, três tendências pedagógicas foram 

selecionadas por abordarem em seu contexto o presente conceito, são elas: a 

Pedagogia Libertária e a Libertadora e a Histórico-Crítica.  

A Pedagogia Libertadora tem como principal representante o educador 

brasileiro Paulo Freire. Em seu contexto defende a educação como um ato político, 

incubindo ao processo educacional uma ação problematizadora e conscientizadora, 

visando à transformação social. 

Em relação à Pedagogia Libertária, que tem seu aporte nos fins 

sociopolíticos, centra-se também na formação de uma consciência crítica,  

compreendendo a realidade social, no entanto, seu diferencial da pedagogia 

libertadora está na defesa de uma autogestão, dando ênfase a liberdade de cada 

um, rejeitando toda forma de governo. 

Por fim, a Pedagogia Histórico-Crítica, de acordo com Libâneo (1992), 

consiste em preparar o educando com conhecimentos científicos, o 

instrumentalizando e oferecendo oportunidades para a formação de uma 

consciência que compreenda a realidade que o cerca, buscando a transformação 

das desigualdades. 

O léxico sujeito histórico aparece como um conceito apresentado por nove 

escolas, situando o homem como o produtor e responsável pela criação de sua 

história, ocorrendo principalmente pela ação do trabalho ao transformar a natureza. 

Marx (1982) disserta sobre o sujeito histórico em uma citação apresentada em 

O 18 de Brumário: “Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 

segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas 

nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas [...]” (Marx & 

Engels, 1982, p. 417). 

Conclui-se com os dizeres de Marx que os homens têm a capacidade da 

autocriação de sua história, porém, esse “fazer história” ocorre dentro de 

circunstâncias objetivamente existentes; são os determinantes que orientam a 

construção e reconstrução da própria história humana.  

Essa citação poderia nos levar equivocadamente a uma constatação 

limitadora do agir do homem sobre a realidade, no entanto, alguns autores como 

Mattos (2012) defendem que a visão superficial e limitadora do processo histórico-

crítico e dialético em Marx é equivocada, pois se aliena apenas a uma única 

dimensão. 
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[...] encarar a determinação da existência material apenas como 
‘limitadora’ (ou seja, em sua negatividade) da ação humana é 
perceber apenas uma dimensão do processo dialeticamente refletido 
por Marx, visto que, sem ceder ao “voluntarismo”, Marx também 
apresenta uma dimensão “positiva”, ou potencializadora, da 
determinação da existência sobre a consciência (e a ação dos 
sujeitos). Algo que transparece em outra passagem famosa do 
mesmo prefácio, quando Marx afirma que “a humanidade só levanta 
os problemas que é capaz de resolver (MARX apud MATTOS, 2012, 
p. 21). 

 

O léxico sujeito histórico é citado na concepção da Pedagogia Histórico-

Crítica, que tem como principal representante Saviani. Essa tendência entende o 

homem como um ser histórico, principalmente quando Saviani (2003) afirma que a 

principal função da escola é a transmissão e a assimilação dos conhecimentos 

sistematizados pelas gerações passadas, ou seja, a seleção dos conteúdos 

transmitidos pela escola deve considerar todo conhecimento produzido pelos 

próprios homens, que criam e recriam sua própria história, influenciados por outros 

determinantes sociais. 

Ser social é o próximo léxico apresentado pelas escolas em seus PPPs frente 

à visão de Ser Humano, com a frequência simples de oito escolas. Esse conceito 

pode ser relacionado com o sujeito histórico, citado anteriormente, pois os homens 

ao produzirem sua história os fazem em uma determinada sociedade, considerando 

as gerações passadas e os sujeitos com os quais interagem. 

Para Marx (1978) o homem tem a característica da sociabilidade. Uma 

interessante manifestação dessa humanidade se dá no momento em que o ser 

humano realiza uma atividade solitariamente, ainda nesse momento ele manifesta o 

produto da sociabilidade humana incorporada em si e transferida em sua rotina. 

Além disso, segundo Marx, é impossível à realização de um produto pelo sujeito fora 

da sociedade, principalmente quando se trata do desenvolvimento da linguagem, 

sem que os sujeitos estejam em interação. 

 

[...] mas mesmo se minha atividade for de ordem científica etc., e 
ainda que eu raramente possa realizar em comunidade direta com os 
outros, eu sou um ser social porque atuo enquanto homem. Não 
apenas o material de minha atividade – por exemplo, a língua graças 
ao qual o pensador faz seu trabalho – me é dado como um produto 
social, mas minha própria existência é atividade social. Em 
consequência, o que eu faço de mim, eu o faço para a sociedade, 
consciente de ser eu mesmo um ser social (MARX, 1978. p. 146, 
147). 
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Três tendências pedagógicas progressistas (Pedagogia Libertadora, Libertária 

e Histórico-Crítica) retratam em seu aporte teórico o léxico ser social, principalmente 

se focalizado sobre as técnicas de ensino dessas concepções. Tais tendências, 

apesar de suas particularidades, direcionam a importância de um trabalho 

pedagógico voltado para vivências grupais, grupos de discussões, debates e 

diálogos, confirmando assim os dizeres de Marx sobre a sociabilidade humana e a 

importância da relação com o outro para a produção da própria humanidade no 

homem. 

A quantificação simples da frequência lexical frente à visão de Ser Humano 

das escolas, apresenta duas palavras com o mesmo número de repetições, 7 no 

total, sendo elas: intervenção e autonomia. 

Em relação à intervenção é possível salientar, novamente, o que Marx e 

Engels (1998) dizem sobre ação transformadora do homem na natureza, sendo esse 

agir possível por meio do trabalho. O homem ao exercer o trabalho acaba por intervir 

na realidade a sua volta, modificando-a, modificando aos demais e sendo também 

modificado.  

O conceito de intervenção pode ser também relacionado com as práticas 

pedagógicas, principalmente se for defendida a intervenção dirigida sobre o olhar de 

Marx, ao relacionar a intervenção pedagógica como uma ação que pode promover 

transformações. 

Novamente as três tendências pedagógicas progressistas aparecem juntas 

abordando o mesmo conceito. Segundo Libâneo (1992) ambas as concepções 

discutem a intervenção como um dos aspectos importantes para a transformação da 

sociedade vigente. A Pedagogia Libertária foca-se na autogestão, atribuindo ao 

homem à capacidade de intervir na sociedade contra toda forma de governo. A 

Pedagogia Libertadora, no entanto, atribui a importância em uma educação que 

problematize a realidade social, principalmente os aspectos políticos, fornecendo 

instrumentos para que os educandos tenham a possibilidade da formação de uma 

consciência crítica, para só então intervirem nessa realidade em busca de 

transformação. Por fim, a Pedagogia Histórico-Crítica pauta-se também na 

instrumentalização dos educandos para uma formação de consciência crítica, que 

compreenda a realidade social imposta, possibilitando uma intervenção consciente.  
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A autonomia, também abordada por 7 escolas, pode ser conceituada como a 

capacidade de fazer escolhas e tomar decisões dentro do possível. Marx abordava 

esse conceito em suas obras como autonomia humana, dotando o homem da 

capacidade de construção de sua realidade e responsável pelos seus atos. No 

entanto, esse ato de tomar decisões sofre influências da sociedade, do meio de 

produção e do momento histórico ao qual o sujeito está inserido. 

 

A autonomia que o ser humano possui é, portanto, um antônimo 
prático ao significado literal da expressão “autonomia humana”. 
Porém, não em termos de existir ou não. Ela existe, mas, se constrói 
de uma forma tal que o poder decisório humano é limitado, mas foi 
sendo limitado historicamente. É aqui estudado em sua própria 
natureza existencial prática/concreta, merece e justifica a apreciação 
da Ideologia Alemã, pois a obra aprecia o sentido histórico da 
autonomia, sua construção e seu desenvolvimento. A categoria não é 
uma definição pura, mas que varia conforme muda a interação 
humana com a natureza e com os outros seres humanos (RZATKI, 
2008, p.32). 

 

Ao recorrer ao trabalho de Platt e Dutra (2014, p.11), constata-se uma 

intrínseca relação entre autonomia e emancipação, considerando os dizeres de Kant 

em relação à capacidade de racionalidade humana como fator preponderante para a 

emancipação dos indivíduos. 

 

O domínio de si é pré-condição para a vida em sociedade, 
destituindo os sujeitos do “medo natural”, ou seja, do estado da 
natureza que nos submetia às trevas de “não saber” e, por meio da 
qual era exercida, em primeiro plano, a coação, e, assim, o estado de 
violência, para a regularidade de outra “natureza”, agora iluminista 
que provoca os sujeitos ao entendimento (razão crítica) (PLATT e 
DUTRA, 2014, p.11). 
 

O conceito de autonomia foi abordado em dois ideais pedagógicos contrários, 

a saber: Liberal (escolanovista) e Progressista (Libertadora, Libertária e Histórico-

Crítica), apesar de citarem o presente conceito em suas propostas, ambos os ideais 

pedagógicos possuem particularidades. 

Segundo Libâneo (1992) as três tendências pedagógicas progressistas 

possuem suas singularidades e desejam formar um tipo de sociedade, no entanto, 

seus princípios são voltados para fins semelhantes, principalmente se considerado o 

léxico autonomia. 
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As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-
autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da 
relação educativa e a idéia de autogestão pedagógica. Como 
decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática 
social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de 
educação popular “não-formal” [...] A tendência da pedagogia crítico 
social de conteúdos, ou histórico-crítica propõe uma síntese 
superadora das pedagogia tradicional e renovada, valorizando a 
ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. 
Entende a escola como mediação entre o individual e o social, 
exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e a 
assimilação ativa por parte de um aluno concreto (inserido num 
contexto de relações sociais); dessa articulação resulta o saber 
criticamente re-elaborado (LIBÂNEO, 1992, p. 20). 

 

É possível observar que as duas primeiras tendências citadas abarcam uma 

educação em um aspecto não-formal, já a concepção histórico-crítica centra-se em 

uma educação formal com conteúdos sistematizados, porém, ambas as concepções 

traduzem a necessidade da educação do povo, buscando a autonomia dos sujeitos. 

Ao contrário das concepções citadas acima, o segundo ideário é a Escola 

Nova: Não-Diretiva, que apesar de enfatizar o antiautoritarismo, procura evidenciar a 

educação como promotora da formação de sujeitos para viver em sociedade. O 

enfoque dessa tendência está na concepção humanista, veiculadora de formação de 

modelos pautados em aspectos mais psicológicos e sentimentais. 

A grande diferença entre as duas concepções Progressista e Escolanovista 

(liberal) são os princípios de cada uma. A Escola Nova pauta-se no princípio Liberal, 

das teorias não críticas. Os argumentos em defesa dessa concepção são descritos 

por Zollner et al. (2011, p. 17): 

 Justificação do sistema capitalista; 

 Ênfase na defesa da liberdade e dos direitos e interesses individualistas na 

sociedade; 

 Forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de 

produção.  

Em relação à Pedagogia Progressista os princípios se diferem bastante da 

Escola Nova, abarcada pela concepção pedagógica contra-hegemônica, na defesa 

das teorias críticas. De acordo com Zollner et al. (2011, p.25) os argumentos dessa 

concepção são: 
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A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas 

contraditoriamente existe nela um espaço que aponta a possibilidade de 

transformação social; 

 A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita 

o papel do sujeito construtor/transformador dessa mesma realidade  

 Sustenta a finalidade sócio-política da educação; 

 Instrumento de luta de professores ao lado de outras práticas sociais.  

A breve diferenciação entre as duas concepções se fez necessária, pois 

apesar de discutirem em suas tendências o mesmo léxico autonomia, abarcam em 

seus princípios formas divergentes de compreenderem a sociedade e o papel da 

educação. 

O próximo léxico é a participação, sendo discutida por cinco escolas em seus 

PPPs. Tal vocábulo pode ser relacionado com outras palavras já discutidas e 

abordadas pelas escolas e descritas nesse estudo (principalmente se o homem for 

compreendido como um ser ativo na sociedade e considerado como construtor de 

sua própria história). Porém, a compreensão dessa participação pode ir para além 

do simples agir para suprir suas necessidades, sendo o homem dotado da 

capacidade de participação na política, na economia e nos vários aspectos que 

compõem uma sociedade.  

Em relação ao léxico participação, novamente as três concepções 

pedagógicas, já citadas anteriormente, a abordam em sua proposta. Todas as 

tendências defendem a participação da população desfavorecida em todos os 

aspectos da sociedade. As duas primeiras têm seus fins voltados à ideia de 

antiautoritarismo, no qual a educação deve possibilitar uma personalidade libertária 

ao aluno. Em relação à segunda concepção, seu foco é preparar o aluno para uma 

tomada de consciência crítica, problematizando a realidade e intervindo sobre esta. 

Nesse sentido, a importância da participação dos sujeitos em sociedade é essencial, 

pois, só assim, haverá a possibilidade de transformação social. 

O penúltimo léxico abarcado pelas concepções pedagógicas Libertária, 

Libertadora e Histórico-Crítica diz respeito à reflexão, aqui entendida segundo os 

dizeres de Aranha (1993): “Refletir é desdobrar o pensamento, é pensar duas vezes, 

é tematizar. É como se trouxéssemos o outro para dentro de nós: refletir é discutir 

interiormente”. Concorda-se com essa assertiva por acreditar na capacidade 

humana de “discutir interiormente” aquilo que é falado pelo outro. No entanto, 
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acentua-se que essa capacidade não deve se esgotar apenas nessa ação interior, é 

preciso que haja uma discussão daquilo que foi refletido, pois “[...] a discussão é a 

exteriorização da reflexão. Se nos dispusermos a discutir partindo do pressuposto de 

que não mudaremos de ideia, não haverá discussão, mas um “dialogo de surdos”. 

Portanto, a discussão supõe reciprocidade: disponibilidade para ouvir o outro, mas 

também preservação de nossa individualidade e autonomia” (ARANHA, 1993, p. 

293). 

O último léxico, com quatro repetições entre as escolas, é o vocábulo 

inacabado, tal conceito é bastante utilizado por Paulo Freire em suas obras. 

Segundo Freire (2005), o homem é um ser inacabado, em constante devir, não 

devendo ser considerado um ser acabado e pronto, pelo contrário o homem tem a 

capacidade de autorrealização e crescimento. Esse processo contínuo de 

humanização converge com a visão de Ser Humano, discutida quando foi dito que o 

homem “torna-se” ser humano, sendo essa ação proporcionada principalmente pelo 

ato educativo. 

 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem 
inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aís se 
encontram as raízes da educação mesma, como manifestação 
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na 
consciência que dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84). 

 

Paulo Freire foi de grande contribuição para a educação do Brasil, 

principalmente por sua preocupação em educar a população desfavorecida, para a 

formação de uma consciência crítica que pudesse libertar os sujeitos oprimidos. 

Nesse sentido, por ser um grande pensador e educador, contribuiu de forma 

positiva para a educação ao elaborar a Pedagogia Libertadora, compreendendo o 

homem como um ser inacabado que precisa do ato educativo para humanizar -se. Ao 

propor a Pedagogia Libertadora, possibilitou uma tomada de consciência para a 

transformação da ingenuidade à criticidade.  

A seguir, a próxima tabela a ser analisada diz respeito à visão de Função 

Social da Escola contida nos PPPs, sendo catalogadas nove frequências lexicais. 
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Tabela 2 - Eixo Filosófico: Função Social da Escola 

Fonte: o próprio autor 

 

A primeira análise comparativa entre a Tabela 1 e a Tabela 2, mostra uma 

grande repetição das palavras, sendo constatados apenas três expressões 

diferentes, que são: Transmissão (ensino) e Assimilação (aprendizagem) do 

Conhecimento Sistematizado, Humanização e Democracia. 

Uma hipótese para essa convergência entre os léxicos pode ser atribuída à 

dificuldade que as escolas públicas encontram em, realmente, efetivarem sua função 

social perante a sociedade e o Estado. Porém, não se pode responsabilizar apenas 

as unidades escolares por essa “perda” de identidade frente à sociedade, 

principalmente se retomamos a trajetória histórica das escolas no Brasil. 

Desde a constituição da educação e dos espaços escolares brasileiros, muito 

se foi abordado no que diz respeito a quanto esses ambientes eram voltados para os 

filhos de pais ricos, sendo a educação considerada privilégio para poucos.  

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento industrial do Brasil, 

principalmente a partir da década de 60, a escola passou a ser universal e ampliou a 

oferta de vagas para todos, tornando o acesso à escola obrigatório. 

Frequência Lexical Perspectiva Conceitual e 
Pedagógica 

Nº 
Escolas 

Transmissão (ensino) e 

Assimilação (aprendizagem) 
do conhecimento 
sistematizado 

Pedagogia Histórico-Crítica 28 

Cidadão/Cidadania Escola Nova  23 

Tendências Morais Escola Nova: Não-Diretiva 14 

Crítico Pedagogia Libertária, Pedagogia 
Histórico-Crítica e Pedagogia 
Libertadora 

13 

Intervenção  Pedagogia Libertadora, Pedagogia 
Libertária e Pedagogia Histórico-
Crítica 

12 

Humanização Pedagogia Histórico-Crítica 11 

Democracia Escola Nova: Diretiva 10 

Autonomia Pedagogia Libertária, Libertadora, 
Histórico-Crítica e Escola Nova: Não-
Diretiva 

08 

Consciente Pedagogia Libertária, Libertadora, 

Histórico-Crítica  

08 

Escolas que não descrevem a visão da Função Social da Escola   
02 
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A ampliação/universalização do acesso ao ensino obrigatório no país 
é um fato, pode-se afirmar que, a partir da década de 60, foi se 
constituindo uma verdadeira escola de massas. Esse acesso 
generalizado à escola fundamental trouxe, é claro, um problema 
grave, qual seja, o da ampliação rápida da quantidade de alunos que 
passaram a freqüentar a escola, que, por falta de uma política 
educacional que realmente privilegiasse a qualidade do ensino, foi 
atendida por meios, sobejamente conhecidos, que comprometeram o 
que havia sido construído em termos de qualidade de ensino: 
ampliação do número de turnos diários, ampliação do número de 
alunos por turma etc. (BUENO, 2001, p. 103). 

 

A universalização da educação trouxe o agravante desse crescimento 

vertiginoso, no entanto, permitiu que as crianças e jovens das classes populares 

tivessem acesso ao conhecimento sistematizado, que antes eram excluídos por 

meio dos processos de seletividade. A adaptação das escolas frente a todas essas 

adversidades geradas, principalmente pelo momento histórico da sociedade e as 

políticas públicas educacionais, ocasionaram novas atribuições às unidades 

escolares. Se antes as escolas tinham a função social de “formação das novas 

gerações em termos de acesso à cultura socialmente valorizada, de formação do 

cidadão e de constituição do sujeito social” (Bueno, 2001, p. 105), passou-se a 

atribuir as escolas funções além de suas obrigações. 

 

Se, em determinados momentos históricos, a escola se constituiu no 
locus privilegiado de acesso aos bens culturais produzidos e 
valorizados pela humanidade, já que outros espaços sociais e 
comunitários (como a “família” ou a “vizinhança”) contribuíam para a 
formação dos sujeitos, os processos de urbanização parecem ter 
confinado à escola, cada vez mais, a função de formação dos 
sujeitos, o que a transformou em espaço social privilegiado de 
convivência e em ponto de referência fundamental para a 
constituição das identidades de seus alunos. Assim, 
independentemente do nível de consciência dos dirigentes e 
professores das escolas, ela foi, em razão da transformação/restrição 
do espaço urbano, se constituindo no local privilegiado de 
convivência de crianças e jovens. Isso ocorria no passado? Claro 
que sim, mas não com a mesma intensidade. Pode-se dizer que, nas 
regiões metropolitanas densamente povoadas, a escola se constitui, 
hoje, no único espaço social de convivência de crianças desde os 
seis/sete anos de idade (BUENO, 2001, p. 105). 
 

Esse breve resgate histórico se fez necessário para a compreensão da 

hipótese de “perda ou confusão” da função social da escola no país, pode-se 

concluir que a trajetória da história educacional brasileira sempre foi e ainda é 

influenciada pela economia e pelas políticas públicas, entretanto, salienta-se a 
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autonomia das unidades escolares, dentro de certas circunstâncias, em “construir 

práticas que favoreçam e contribuam, dentro de limitações que precisam ser 

diariamente combatidas, com a construção de processos de ensino que ofereçam 

efetiva formação básica a todas as nossas crianças e jovens” (Bueno, 2001, p. 109) . 

Em relação aos vocábulos referentes à Tabela 2, o primeiro léxico destacado 

com contagem simples de 28, é a Transmissão e Assimilação dos Conhecimentos 

Sistematizados. O número faltante de 12 unidades escolares que não citaram em 

seus PPPs a função social primordial da escola, reafirma a hipótese citada logo 

acima acerca da perda ou confusão da identidade dos espaços escolares sobre sua 

função específica. 

Em torno do léxico Transmissão e Assimilação dos Conhecimentos 

Sistematizados Saviani(2003) reafirma, o que já foi explicitado no segundo capitulo 

do presente trabalho, salientando a escola como instituição social que tem por 

função específica e primordial a transmissão e assimilação dos conhecimento 

elaborados. “A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que 

possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos 

rudimentos desse saber” (Saviani, 2003, p. 15). 

A Pedagogia Histórico-Crítica é a principal concepção que defende o léxico  

em questão, assim sendo, é possível considerar um grande número de escolas (28) 

direcionando sua proposta curricular a essa tendência, privilegiando, pelo menos em 

suas escolhas lexicais, os conhecimentos científicos em detrimento de assuntos 

extracurriculares. 

Segundo Saviani (2003), a Pedagogia Histórico-Crítica deve estar voltada a 

compreender a realidade social e histórica, considerando a educação como um dos 

aspectos preponderantes para a transformação social, o que só será possível 

quando a classe trabalhadora tiver acesso a uma educação elaborada, científica, 

sistematizada, permitindo aos educando um acesso ao saber de forma crítica, ativa 

e articulada com todos os aspectos sociais. 

O próximo vocábulo que se mostra como um aspecto de distinção entre as 

tabelas é o léxico Humanização, sendo repetido por 11 instituições escolares. Assim 

sendo, concordamos que uma das funções da escola é a produção da humanidade 

no homem, por considerar que o homem tornar-se ser humano pelo ato educativo. 

Essa afirmação é também discutida no capítulo dois desse trabalho quando Saviani 

(2003) afirma que: 
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Eis por que se pode falar de diferentes tipos de saber ou de 
conhecimentos, tais como: conhecimento sensível, intuitivo, afetivo, 
conhecimento intelectual, lógico, racional, conhecimento artístico, 
estético, conhecimento axiológico, conhecimento religioso e, mesmo 
conhecimento prático e conhecimento teórico. Do ponto de vista da 
educação, esses diferentes tipos de saber não interessam em si 
mesmo; eles interessam, sim, mas enquanto elementos que os 
indivíduos da espécie humana necessitam assimilar para que se 
tornem humanos. Isto porque o homem não se faz homem 
naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não 
nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e 
sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que 
implica o trabalho educativo (SAVIANI, 2003, p.7).  

 

A Humanização é descrita ao longo da concepção Histórico-Crítica, 

compreendendo que o homem “torna-se” ser humano, ou seja, o homem humaniza-

se à medida que se instrumentaliza pelo trabalho e pelo ato educativo. Sendo o 

processo educativo um dos aspectos fundamentais para a humanização do homem, 

a Pedagogia Histórico-Crítica preocupa-se em salientar a importância da atividade 

nuclear da escolar, a transmissão-assimilação dos instrumentos que permitam aos 

educandos apropriarem-se do saber elaborado. 

Por fim se tem a frequência lexical Democracia, com 10 repetições entre os 

institutos escolares frente à Função Social da Escola. O termo Democracia é um 

conceito burguês e para melhor compreende-lo os textos de Marx serviram como 

suporte. 

O objetivo não é criticar e nem defender o presente conceito, busca-se 

apenas explicitar como esse termo não vem sendo utilizado de maneira correta, 

principalmente se tratando da vivência em uma sociedade capitalista. 

Ao extrair o significado da palavra Democracia é possível conceituá-la como 

uma forma de governo exercida pelo povo. Em relação à democracia, sobre o olhar 

de Marx, Lenin interpreta-o discorrendo que em uma sociedade capitalista é muito 

difícil ocorrer uma democracia. 

 

A sociedade capitalista, considerada nas suas mais favoráveis 
condições de desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais 
ou menos completa na República democrática. Mas, essa 
democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração 
capitalista; no fundo, ela não passa nunca da democracia de uma 
minoria, das classes possuidoras, dos ricos. A liberdade na 
sociedade capitalista continua sempre a ser, mais ou menos, o que 
foi nas Repúblicas da Grécia Antiga: uma liberdade de senhores 
fundada na escravidão (LENIN, 1978, p. 107). 
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Nesse sentido, Marx compreende a democracia com um aspecto que só se 

efetivará quando a exploração do homem pelo homem acabar, restando a cada um 

a sua emancipação, considerando homens plenamente livres. “Marx não é contra a 

democracia. Ele, apenas, é a favor da emancipação humana, da plena liberdade dos 

homens, coisas que a democracia não pode proporcionar” (TONET,[s.d], p. 13).  

Considerando os dizeres de Marx e Lenin sobre Democracia, a concepção 

que aborda o presente termo em sua proposta é a tendência Escola Nova: Não-

Diretiva, e como já explicitado nesse texto, essa tendência tem seu viés na 

Pedagogia Liberal, das teorias não críticas, ou seja, defende o papel da escola como 

a manutenção da sociedade vigente, um conceito burguês (democracia) defendido 

por uma concepção pedagógica com fins capitalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa trabalhou-se com as reflexões acerca das frequências lexicais 

retiradas dos PPPs de escolas públicas de Londrina e Região, permitindo uma 

análise das possíveis perspectivas conceituais e pedagógicas das instuições 

escolares. 

A perspectiva de explicitar os elementos formadores de um PPP teve o 

propósito de desvelar suas particularidades e importâncias dentro de uma rotina 

escolar, dando organicidade ao ato educativo. 

Ao se compreender as caracteristicas do PPP e a sua função em uma escola, 

acaba-se por deparar com os quatro eixos filosóficos que compõem este documento, 

ficando designado a este estudo duas visões, sendo elas: Visão de Ser Humano e a 

Visão de Função Social da Escola. 

A Visão de Ser Humano foi aqui caracterizada pela categoria “trabalho”, 

enquanto elemento essencial para a definição do que seja homem. Ao intervir na 

natureza por meio do trabalho o homem modifica o meio e acaba sendo modificado 

nessa relação, produzindo sua própria existência. Acredita-se que homem se 

humaniza a medida que se instrumentaliza por meio do trabalho para a produção de 

bens materiais e imateriais, e também pelo ato educativo. Ao eleger o ato educativo 

como um dos aspectos preponderante na humanização do homem, buscou-se 

compreender a Função Social da Escola. De acordo com Saviani (2003, p.13) a 

escola deve objetivar a transmissão e assimilação dos conhecimentos 

sistematizados, assim faz-se possível concordar com os dizeres do autor salientando 

essa função específica da instituição escolar, sem perder de foco os conhecimentos 

científicos em detrimento de atividades extracurriculares. 

Na análise documental e bibliográfica das frequências lexicais retiradas dos 

PPPs de Londrina e Região para uma possível verificação das perspectivas 

conceituais e pedagógicas dessas escolas, se teve a oportunidade de acessar as 

diferentes tendências pedagógicas que sustentam os discursos educacionais ao 

longo da história da escolarização no Brasil.  

A grande maioria dos léxicos apontou para uma tendência pedagógica 

progressista, ou seja, uma concepção voltada à “análise crítica das realidades 

sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação” 

(LIBÂNEO, 1992, p. 20). Este aspecto pode ser considerado como uma tendência 
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seguida pelas unidades de ensino para se conci liarem com a proposta curricular do 

Estado do Paraná que afirma se constituir a partir do debate Histórico-Crítico 

(CURRÍCULO BÁSICO PARA A ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, 

2003). 

Por fim, a segunda consideração levantada no estudo diz respeito ao 

equívoco conceitual, ou seja, de concepção pedagógica, que um léxico pode 

apresentar quando permite conotação diferente dependendo da forma como é 

abordado em cada tendência. Constatou-se essa divergência ao se encontrar o 

mesmo léxico com um sentido voltado para a Pedagogia Progressista, citada 

anteriormente, e também na Pedagogia Liberal, totalmente contrária aos aspectos 

defendidos pela primeira Pedagogia. 

De acordo com Libâneo (1992, p. 06), a pedagogia liberal tem o princípio “de 

que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis 

sociais, de acordo com as aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam 

aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, 

através do desenvolvimento da cultura individual”.  

Nesse sentido, a Pedagogia Liberal vai de contramão aos ideais sustentados 

pela Pedagogia Progressista, pois em vez de considerar o papel da escola como 

elemento de possibilidade de transformação social, a Pedagogia Liberal defende a 

manutenção da sociedade vigente. 

O presente estudo que iniciou-se devido ao projeto de pesquisa intitulado 

“Análise Histórico-Crítica dos Eixos Filosóficos do Projeto Político Pedagógico (PPP): 

A Visão de Sociedade, a Visão de Ser Humano, a Visão de Educação e a Função 

Social da Escola”, permitiu uma reflexão sobre as perspectivas conceituais e 

metodológicas das escolas de Londrina e Região a partir das frequências léxicais 

que apontaram em seus PPPs. 

A reflexão e os apontamentos aqui tecidos permitiram realçar como as 

escolas, pelo menos em seus PPPs, têm direcionado suas propostas pedagógicas, 

denunciando a ideologia por de “trás” de cada conjunto de léxico, possibilitando um 

entendimento em relação a seu posicionamento em sociedade, podendo ser um 

elemento impulsionador de mudanças sociais ou mantenedor da sociedade vigente.  

Este estudo contribuiu de forma significativa para a profissional que vem a 

formar-se, principalmente pela possibilidade de estudar um instrumento tão 

importante para a escola como o PPP, além disso oportunizou um breve 
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entendimento sobre as tendências pedagógicas brasileiras e as ideologias presentes 

em cada uma delas, direcionando um viés que cada concepção pode exercer 

através da educação, seja para a possibilidade transformação ou seja para manter o 

que já está posto.  
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