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RESUMO 
 
No presente trabalho discutimos o Projeto Político-Pedagógico com vistas a 
materialização do trabalho coletivo e das atividades curriculares na escola pública, 
partimos do princípio da práxis como forma de efetivação do compromisso político e 
pedagógico. Entendemos que a dialética intrínseca a sociedade e a educação, na 
qual a segunda influencia a primeira, mesmo sendo o elemento determinado, é uma 
via à transformação. Isso não significa, negar os condicionantes que incidem sobre a 
educação escolar, menos ainda, vitimizá-la por seus limites, mas implica, 
instrumentalizar seus sujeitos para uma perspectiva que supere a mera reprodução 
do que está posto. Fundamentamo-nos metodológica e teoricamente na concepção 
Materialista Histórico Dialético, de modo que, a partir do pensamento do real, 
analisamos o mesmo e buscamos a enfrentamento por meio de ações pensadas e 
providas de finalidade. Assim, entendemos este estudo relevante para a realidade 
escolar e como problema base, indagamos: “Como o Projeto Político-Pedagógico se 
constitui orientador para a materialização do compromisso político e pedagógico no 
interior da escola pública com vistas a práxis transformadora, por meio do trabalho 
pedagógico e do currículo para formação humana?” A partir desta indagação nosso 
objetivo geral é refletir sobre o Projeto Político-Pedagógico a partir do compromisso 
pedagógico e político com vistas a práxis transformadora. Nesse sentido nossos 
objetivos específicos são: discutir a função social da escola; conceitualizar e 
apresentar o histórico e a base legal do PPP; e por fim, analisar a materialização do 
PPP a partir de sua utilização na realidade de um colégio público estadual. Os 
resultados provenientes de nossa pesquisa permitiram que visualizássemos que os 
sujeitos da educação demandam por conhecimento (científico/epistêmico) e 
esperam que este emane da escola, delegam a esta última um papel fundamental 
em suas vidas e acreditam nela para viabilizar um futuro melhor. 
 
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Trabalho Coletivo. Currículo. Práxis. 
Formação Humana.  

 

 

 

 

 



 

DUARTE, Bruna da Silva. From Political and Pedagogical Commitment to the 
Tranforming Praxis: the role of the Political-Pedagogical Project. 2016. 64 pgs. 
Work Completion of course (Undergraduate Education) - State University of 
Londrina, Londrina, 2016. 

ABSTRACT 

In this paper we are discussing about the political-pedagogical project aimed the 
concretization of collective work and curricular activities in the public school, we 
supposed that the praxis is the key  or the main way of manifestation of the political 
and educational commitment. We understand that the intrinsic dialectic society and 
education, in which the latter makes influence to the former, even if the given element 
is a path to the transformation. This does not mean to deny the conditioning that 
focus on school education, neither less to victimize it by its limits, but implies 
instrumentalize their subjects to a perspective that goes beyond the mere 
reproduction of what is laid. This research was supported methodologically and 
theoretically in the concept of Dialectical Materialism History, so that, from the real 
thought, we analyze it and seek the confrontation through actions designed and 
provided by purpose. Therefore, we believe that this study is relevant to the school 
reality and based in this predicament, we ask: "How the political-pedagogical project 
constitutes guidance for the realization of political and pedagogical commitment 
within the public school with a view to transforming praxis, through work teaching and 
curriculum for human formation?" From this question our main objective is to reflect 
on the political-pedagogical project from the pedagogical and political commitment 
with a view to transforming praxis. In this sense our specific objectives are: to discuss 
the school's social function; conceptualize and present the historical and legal basis 
of the PPP; and finally, analyze the materialization of PPP from its use in the reality 
of a state public school. The results from our survey allowed us to visualize that 
individuals of education demand for knowledge (scientific/epistemic) and hope that 
this school emanates, delegate to the latter this a key role in their lives and believe it 
to enable a better future. 

Keywords: Political and Educational Project. Collective work. Curriculum. Praxis. 
Human formation. 
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INTRODUÇÃO  
 

A práxis é tanto objetivação do homem e 
domínio da natureza quanto realização da 
liberdade humana. (KOSIK, 1976, p.225) 
 
 

A escola pública cumpre sua função social? E se o faz, pautada nos 

interesses de quem? Essas indagações nos remeteram a pensar na ideologia 

presente no interior da instituição escolar e a quem ela realmente vem sendo útil. 

Tendo como princípio o compromisso político e pedagógico e a práxis entendida a 

partir da epígrafe que iniciamos este capítulo, construímos nossa discussão em 

torno do Projeto Político-Pedagógico, partindo da premissa de sua extrema 

importância para a organização da escola pública com vistas à materialização dos 

princípios que defendemos. 

Fundamentamo-nos metodológica e teoricamente na concepção 

Materialista Histórico Dialético, de modo que, a partir da análise do real, buscamos o 

enfrentamento por meio de ações pensadas e providas de finalidade. Assim, 

entendemos este estudo relevante a realidade escolar. Nosso problema parte da 

seguinte indagação: “Como o Projeto Político-Pedagógico se constitui orientador 

para a materialização do compromisso político e pedagógico no interior da escola 

pública com vistas a práxis transformadora, por meio do trabalho pedagógico e do 

currículo para formação humana?” 

A partir desta indagação nosso objetivo geral é refletir sobre o 

Projeto Político-Pedagógico como a base do trabalho pedagógico e do currículo na 

escola pública a partir do compromisso político e pedagógico com vistas à práxis 

transformadora. Nesse sentido nossos objetivos específicos são: discutir a função 

social da escola; conceitualizar e apresentar o histórico e a base legal do PPP; e por 

fim, analisar a materialização do PPP a partir de sua utilização na realidade de um 

colégio público estadual.  

Iniciamos nossa análise apontando como a ideologia está presente 

no interior da escola, e ainda, como a ideologia capitalista coloca a função da escola 

pública a corresponder seus interesses, fazendo-a cumprir um papel social de 

reprodução e manutenção do status quo. Nesta etapa inicial, propomos uma 

perspectiva de enfrentamento a ideologia capitalista, com vistas à instrumentalização 

dos sujeitos concretos para a práxis transformadora, e consequente atuação destes, 
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conscientemente na realidade.  

Entender que a educação mesmo sendo fenômeno determinado 

pela sociedade, também se faz elemento que determina a segunda, numa relação 

dialética, é perceber uma via à transformação. Isso não significa negar os 

condicionantes que incidem sobre a educação escolar, menos ainda, vitimá-la por 

seus limites, mas implica instrumentalizar seus sujeitos para uma perspectiva que 

supere a mera reprodução do que está posto.  

Neste sentido, no segundo capítulo, defendemos o Projeto Político-

Pedagógico (PPP) como orientador para o desenvolvimento do trabalho pedagógico 

e do currículo no interior da escola pública, com vistas a enfrentar estas influências, 

por meio do compromisso político e pedagógico, ou seja, por meio do trabalho 

coletivo e do currículo voltado para a formação humana. 

E, no terceiro capítulo analisamos a consolidação do PPP, seus 

limites e possibilidades e, como os sujeitos constituintes da instituição escolar se 

veem nesse processo de materialização. Nosso principal interesse é compreender a 

implantação do PPP, haja vista que partimos da premissa deste como orientador do 

trabalho pedagógico e das atividades curriculares. 

Por fim, nas considerações finais, apresentamos que mesmo o PPP 

tendo suas limitações, constitui-se orientador do trabalho pedagógico e das 

atividades curriculares. Compreender sua importância para a concretização da 

função da escola que corresponda aos interesses da classe trabalhadora é 

fundamental. 

Dado seu cunho político, ou seja, pelo PPP envolver uma escolha 

intencional que organiza o pedagógico da escola. Temos como norte a práxis, que 

pressupõe uma atuação consciente, pensada e intencional, pautado no trabalho 

como única forma de ação humana que transforma a realidade, o outro e a si 

mesmo, a destacamos assim, como categoria central à alteração da realidade. 

Contudo, compreendemos o PPP como o projeto de ações permeado de escolhas 

intencionais que organiza o que deve e como deve ser ensinado no interior da 

escola pública. 
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1 A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA PÚBLICA 
 

Nosso intuito inicial é esclarecer a função social da escola, tendo em 

vista a escola pública como gratuita, laica e com etapa obrigatória1, instituída direito 

de todos de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988. No entanto, como 

parte constituinte da sociedade, a função desta instituição pode variar, a depender 

da intenção que permeia a construção e efetivação do trabalho escolar a partir de 

determinada concepção. Dado isso, neste capítulo, abordamos inicialmente a 

questão da ideologia, em seguida tratamos da função social da escola sob o viés da 

ideologia dominante e, por fim, apontamos como alternativa uma perspectiva de 

função social crítica e transformadora como diretriz da escola pública, com vistas à 

instrumentalização dos sujeitos à práxis transformadora. 

 

1.1 PARA ALÉM DA IMAGEM... 
 

Não há como falar de função social da escola sem falar de ideologia. 

Esta se constitui como “o conjunto de elementos”, ou mesmo a “concepção de 

mundo que cimenta e unifica o todo social, através do consenso [...]” (SEVERINO, 

1986, p.44). Entendida desta forma a ideologia não é uma ação direta, nem uma 

intenção explícita, ela é a base, o que está por trás de uma ação, deste modo, é 

interiorizada inconscientemente, mas intencionalmente.  

Para Marx (1996, p.11) a ideologia é  

[...] uma consciência equivocada, falsa, da realidade. Desde logo, 
porque os ideólogos acreditam que as idéias modelam a vida 
material, concreta, dos homens, quando se dá o contrário: de 
maneira mistificada, fantasmagórica, enviesada, as ideologias 
expressam situações e interesses radicados nas relações materiais, 
de caráter econômico, que os homens, agrupados em classes 
sociais, estabelecem entre si. 

Neste sentido, a ideologia presente no sistema capitalista manipula, 

aliena e controla os indivíduos. Manipula-os para que incorporem seus princípios, a 

saber, acumulação de riquezas nas mãos de poucos, “fetichizando” o mérito e o 

direito, assumindo, para isto uma postura de valorização do individualismo em 

detrimento do sentimento de pertença pela comunidade. Ao mesmo tempo que cria 

                                                 
1 Em 1988 esta etapa correspondia ao Ensino Fundamental, em 2009 alterada pela Emenda 
Constitucional Nº59/2009 (BRASIL, 2009) passa a contemplar sujeitos de 4 a 17 anos. 
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necessidades e determinantes que permeiam a existência e a sobrevivência do 

indivíduo, os desconsidera, atribuindo o fracasso, o sucesso, as escolhas, a falta de 

escolhas, etc. a eles mesmos, como se não houvesse interferência da sociedade na 

constituição da consciência de cada sujeito que a compõe. Isso significa dizer que 

do fracasso ao sucesso, o único agente é o próprio indivíduo. A realidade é 

naturalizada, como se permanecesse constante no espaço-tempo, levando os 

indivíduos a acomodação e incorporação das necessidades criadas pelo mercado, 

alienando-os. E ainda, controla os indivíduos abarrotando-os de um sentimento de 

fracasso, impregnado de falta de perspectiva de mudança, e uma crença quase que 

divina de que cada um tem o que merece, mantendo-os no trabalho exploratório, 

com condições de vida, em sua maioria, precárias.  

Por outro lado, a concepção materialista histórico-dialética (a qual 

compartilhamos) ao opor-se a ideologia capitalista defende que, todos os indivíduos 

tem direito a ter acesso e usufruto ao que foi construído/conquistado socialmente ao 

longo da história da humanidade, do acesso ao saber elaborado até a mais 

sofisticada forma de existência e sobrevivência, tudo isso de forma consciente, ou 

seja, o indivíduo deve ter ciência do processo (ideias, ações, intenções) que está por 

trás da realidade. Nesta perspectiva, “o social não é produto dos indivíduos; pelo 

contrário, os indivíduos é que são um produto social” (VAZQUEZ 1977, p. 331), 

assim ao constituir-se em sociedade, as atitudes, o fracasso, o sucesso, etc. estarão 

permeados de vários condicionantes e determinantes.  

Dito isto, entendemos o papel fundamental da educação tanto para a 

inculcação de uma ideologia, quanto para a superação do consenso já estabelecido, 

e defendemos que a educação “[...] tem também um potencial contra-ideológico, 

apesar de estar articulada prevalentemente à reprodução da ideologia da classe 

dominante.” (SEVERINO, 1986, p. 45).  

Este potencial a outras ideologias (ou contra ideologias) que 

circulam livremente no interior da escola é conhecido pelos capitalistas, que mesmo 

tendo de se utilizar da educação e, particularmente da escola, para “[...] preparar ou 

garantir seu poder, para reduzir o da igreja e, em geral, para conseguir a aceitação 

da nova ordem.” (ENGUITA, 1989, p.110). Entretanto, receavam desde o início “[...] 

as conseqüências de ilustrar demasiadamente aqueles que, ao fim e ao cabo, iam 
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continuar ocupando os níveis mais baixos da sociedade [...].” (ENGUITA, 1989, 

p.110), fomentando desta forma, no povo aspirações indesejáveis.  

Para driblar a possibilidade de ascensão de ideologias contrárias a 

dominante no interior da escola passa-se a defender a sociedade do conhecimento, 

a sociedade da informação, e outras mais que declaram como função da escola a 

transmissão de conhecimentos técnicos, com aplicabilidade no cotidiano. Dessas 

concepções surgiram as teorias pedagógicas modernas que defendem partir do 

conhecimento prévio dos alunos para fazê-los “ascender” nas teorias cientificas. 

Aqui o conhecimento é tratado de forma relativizada, em que depende das 

particularidades de cada educando, e ainda, não pode ser considerado falso ou 

verdadeiro em si mesmo, passando a depender dos usos no interior de cada cultura, 

levando a carência de referenciais que devem dar significado ao currículo escolar. 

Aparentemente muito distante da pedagogia tradicional, as pedagogias modernas 

pouco se diferem da implantada pelos jesuítas no Brasil recém descoberto, pois seu 

objetivo continua a ser o mesmo, a mera reprodução dos conhecimentos utilizáveis 

no cotidiano (DUARTE, 2008b). 

No entanto, muda a forma de atingir tal objetivo, pois se a pedagogia 

tradicional pauta-se na memorização e considera o aluno como um papel em branco, 

nas pedagogias modernas parte-se das vivências e das escolhas das estudantes 

para reproduzir os conteúdos, de modo que apenas os conteúdos com utilidade 

prática no cotidiano são considerados necessários e pertinentes à escola (DUARTE, 

2008b). Nesta perspectiva, a “[...] subjetivação e a particularização do conhecimento 

encerram um esvaziamento e um empobrecimento acerca da própria possibilidade 

de um saber racional, objetivo e universal sobre a realidade humana [...]” (MARTINS, 

2004, p.64), resultando dessa limitação da validade do conhecimento a usos 

cotidianos a cruel reprodução das desigualdades e preconceitos que naturalizam a 

realidade (DUARTE, 2008b). 

Enguita (1989) em “A Face Oculta da Escola: Educação e Trabalho 

no Capitalismo” apresenta vários autores pautados em uma concepção capitalista 

afirmando que a escola do povo é para formar “mão-de-obra”. Apresentamos aqui 

uma citação utilizada pelo autor para demonstrar a intenção real – no "ideal” de 

escola para todos – segundo a perspectiva burguesa, 
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(...) ensinassem a ler e a escrever pessoas que não necessitavam 
mais que aprender a desenhar e a manejar o buril e a serra, mas que 
não querem continuar fazendo-o (...). O bem da sociedade exige que 
os conhecimentos do povo não se estendam além de suas 
ocupações. (CHARLOT; FIGEAT, 1985, p.84 apud ENGUITA, 1989, 
p.111). 

Sem perceber, ou mesmo reconhecer a verdadeira intenção da 

classe dominante, a aceitação do sistema capitalista vem aumentando 

drasticamente; as pessoas não vislumbram haver outra forma de organização social 

possível, isso ocorre porque a burguesia age em frentes diferentes para interiorizar 

sua ideologia na sociedade, como por exemplo, através dos meios de comunicação, 

das organizações sindicais, das igrejas e, principalmente por meio da educação, 

como apresentamos ao longo desse capitulo. Ao discutir a sociedade da informação 

Demo (2000, p. 40) apresenta que a “seletividade manipulativa da informação 

aparece na ênfase sobre notícias favoráveis ao status quo, bem como na maneira 

de arrumar as notícias e na retórica e estética que as cercam, em particular nos 

locutores e efeitos especiais”. O autor enfatiza não apenas a manipulação do que é 

apresentado, mas do telespectador, destaca que “É imbecilizante no sentido de que 

nos tolhe a visão crítica, fazendo-nos crer que a maneira mais atraente de dar 

notícia é a própria. Desfaz seu caráter disruptivo, induzindo-nos à acomodação.” 

(DEMO, 2000, p.40). Desta forma, segundo Demo (2000), além de manipular o 

telespectador, ainda o imobiliza por meio da inculcação de ideias equivocadas.  

Chauí (1980) confirma estes apontamentos, destacando que 

ideologia é “[...] um ‘corpus’ de representações e de normas que fixam e prescrevem 

de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir.” (CHAUÍ, 1980, p. 

24, grifos da autora). A autora destaca ainda que em função de “[...] sua 

anterioridade, a ideologia predetermina e pré-forma os atos de pensar, agir e querer 

ou sentir, de sorte que os nega enquanto acontecimentos novos e temporais;” 

(CHAUÍ, 1980, p. 24). Apontada dessa forma pelos que a instituem na sociedade 

como algo inexistente, além de dissimular e ocultar as condições reais da existência 

da sociedade como tal, mantendo-a a seu interesse, utilizando-se da escola como 

base de sustentação do sistema capitalista.  

1.2 A VISÃO MERCADOLÓGICA DE ESCOLA PÚBLICA 
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Os regentes da sociedade capitalista afirmam que “[...] a escola deve 

ter por função a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para 

que as pessoas atuem competitivamente num mercado de trabalho altamente 

seletivo e cada vez mais restrito.” (GENTILI, 1996, p. 31-32). A função da escola é 

apontada por muitos intelectuais, apoiados nesse argumento, como a “formação 

para o trabalho”, estes baseados em princípios mercadológicos, a declaram falida, 

por defenderem que apenas a sua conversão em mercado a tornará “produtiva”. 

Para mascarar suas verdadeiras intenções, utiliza-se de um discurso defensor da 

inovação, descentralização, apontando que é necessário um gestor capaz de gerir 

os recursos materiais e humanos da escola com vistas a uma instituição lucrativa 

(LAVAL, 2004). 

Nesta lógica, a função a qual a sociedade capitalista atribui a escola, 

pauta-se principalmente em adequá-la a demanda social, segundo sua perspectiva, 

por meio a submissão a leis de mercado, em que “[...] a “produtividade” pedagógica 

depende de uma avaliação supostamente objetiva do “valor agregado”, pelo 

estabelecimento escolar.” (LAVAL, 2004, p.261). Assim, ao não cumpri-la e a partir 

de seus padrões de qualidade locados a esta vertente – baseado em avaliações e 

classificações meramente numéricas, as quais seriam a única maneira de indicarem 

sua capacidade, como escola de formar para o trabalho, e de seus alunos de 

exercer atividades técnicas – condenam-na, culpabilizando seus profissionais, que 

são apontados como não aptos a cumprir a função atribuída pelo ideário em tela, 

qual seja de ensinar conhecimentos necessários para a inserção dos indivíduos no 

mercado de trabalho, entendido como o único destino dos alunos rebentos de uma 

escola pública (GENTILI, 1996).  

Nesta perspectiva, o “fracasso” e a “não produtividade” da escola 

púbica seriam reflexos da suposta ineficiência dos profissionais que a constituem, 

bem como de outros envolvidos no processo (as famílias e a comunidade). 

Significando, como nos aponta Gentili (1996, p.17, grifo do autor) “[...] uma crise de 

qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e 

a gestão administrativa da grande maioria dos estabelecimentos escolares.” Não o 

bastante, segundo os defensores da conversão da escola em empresa “[...] a 

existência de mecanismos de exclusão e discriminação educacional resulta, de 

forma clara e direta, da própria ineficácia da escola e da profunda incompetência 
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daqueles que nela trabalham.” (GENTILI, 1996, p.17, grifo nosso). Dessa forma, os 

sujeitos que compõem diretamente o processo educativo (estudantes, funcionários 

da escola, famílias e comunidade) seriam os únicos responsáveis pelas condições 

precárias, como a falta de qualidade, de acesso e de permanência enfrentadas 

cotidianamente, afastando responsabilidade do sistema classificatório, excludente e 

perpetuador das desigualdades sociais que vigora na sociedade. O que demonstra o 

ideal manipulador do capitalismo frente à escola. 

A função da escola seria formar sujeitos capazes/aptos a produzir, 

porém, não basta apenas produzir, é “lei” comungar dos princípios mantenedores da 

sociedade capitalista. Assim, a instituição pública de ensino não é utilizada apenas 

para “formar trabalhadores”, necessários para a produção em larga escala, mas 

também para “[...] gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes” (MÉSZÁROS, 2005, p.35), nesta perspectiva, o desenvolvimento do 

capitalismo fez com que a escola, a partir de sua perspectiva forme além de mão de 

obra, mas também, forme uma sociedade capitalista, onde os indivíduos são 

ensinados a seguir preceitos como individualismo, competividade, fracasso/sucesso, 

consumismo, entre outros que caracterizam e são base para manutenção do 

sistema. 

Descartando todo e qualquer determinante que influencia a escola, 

tratando-a como uma instituição isolada da sociedade, destacando nela dificuldades 

e problemas, estes últimos que são produto da contradição inerente ao sistema 

capitalista, que nega suas consequências. Gentili (1996, p.25, grifos do autor) 

destaca que o “[...] neoliberalismo formula um conceito específico de qualidade, 

decorrente das práticas empresariais e transferindo, sem mediações, para o campo 

educacional”, desta forma as escolas “devem ser pensadas e avaliadas (isto é, 

devem ser julgados seus resultados), como se fossem empresas produtivas.” 

(GENTILI, 1996, p.25). Demonstrando claramente, que tudo e todos devem se 

adaptar ao mercado, serem regidos segundo suas leis e normas, e ainda, 

demonstrar resultados de acordo com sua perspectiva, desconsiderando, 

principalmente, no caso da educação, todos os condicionantes. 

Ao discutir a função da escola pública e, diretamente a educação 

básica, não há como não citar os compromissos firmados com organismos 

internacionais, como Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
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a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial 

(BM), que organizam e financiam conferências mundiais, documentos e estudos 

sobre educação. “Prioridades y Estrategias para la Educación” o qual destacamos, 

publicado em 1996 (em espanhol), apresenta a função da educação segundo a 

perspectiva e entendimento do Banco Mundial,  

La educación, especialmente la educación básica (primaria y 
secundaria de primer ciclo), contribuye a reducir la pobreza al 
aumentar la productividad de los pobres, reducir la fecundidad y 
mejorar la salud, y al dotar a las personas de las aptitudes que 
necesitan para participar plenamente en la economía y en la 
sociedad. (BANCO MUNDIAL, 1996, p.1) 2 

Apesar de não indicar explicitamente, a participação desses pobres 

na economia está associada ao consumo de modo a movimentar o ciclo do sistema 

capitalista. A participação na sociedade dar-se-á por meio do trabalho subordinado e 

alienado, para, além disso, este indivíduo deverá se contentar com condições de 

vida sub-humanas as quais é submetido diariamente tanto no trabalho, quanto fora 

dele. 

Martins (2004) aponta que, a forma com a qual o capitalismo 

entende a educação está estritamente ligada a manutenção do que está instituída 

pelo sistema, reproduzindo e sustentando seus ideais, de modo que, a redução dos 

conhecimentos a serem ensinados pela escola a conhecimentos imediatos, técnicos 

e utilizáveis cotidianamente culmina na “[...] individualização do conhecimento, a 

naturalização das desigualdades e a cruel responsabilização do indivíduo por aquilo 

que suas condições objetivas de vida não lhe permitiram, no que inclui uma 

educação escolar de qualidade.” (MARTINS, 2004, p.65). Dessa forma, a 

naturalização da realidade como constante e imutável é essencial, pois mantém a 

população presa à uma ideia equivocada, permeando as relações sociais, 

possibilitando à minoria que detém o poder fazer-se merecedores de tal condição.  

Para atender aos interesses da “[...] sociedade dividida em classes, 

na qual as relações sociais são de exploração, ele [capitalismo] desempenhará a 

                                                 
2 Devido à ausência de tradução oficial, apresentamos em nota a tradução realizada por nós, as 
autoras. 
“A educação, especialmente a educação básica (primeiro e segundo ciclo), contribui para reduzir a 
pobreza e aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a fecundidade e melhorar a saúde, e para 
dotar as pessoas de aptidões que necessitam para participar plenamente da economia e da 
sociedade.” (BANCO MUNDIAL, 1996, p.1) 
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função de desenvolver subjetividades tais como são demandadas pelo projeto 

hegemônico, neste caso, o do capital” (KUENZER, 2002, p.82), a função social que 

deve ser empenhada pela escola pública segundo a égide do sistema capitalista, 

tem como “finalidade do trabalho pedagógico [...] o disciplinamento para a vida social 

e produtiva, em conformidade com as especificidades que os processos de 

produção, em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas, vão 

assumindo.” (KUENZER, 2002, p.82).  

Entretanto, entendemos que “[...] o capitalismo é global em 

potencial, mas na realidade é apenas dominante.” (LAVAL, 2004, p.292), assim na 

escola pública devemos desvelar as incoerências produzidas pelo sistema do 

capital, isso significa necessariamente a instrumentalização dos sujeitos por meio da 

transmissão dos conhecimentos sistematizados historicamente pelo coletivo dos 

homens, dando a estes a possibilidade de compreensão e de prática pensada 

(práxis revolucionária) na sociedade, residindo neste aspecto a potencialidade da 

escola com vistas ao enfrentamento e possível superação da organização social 

vigente. 

1.3 UMA PERSPECTIVA DE ENFRENTAMENTO 
 

O domínio da lógica do capital, ainda que influencie 

comportamentos, ações, políticas, não está completamente instituído e materializado 

no interior da escola. Haja visto, ser dominante e não único na sociedade, é possível 

desenvolver perspectivas de enfrentamento, dado sua falta de controle em seu 

próprio campo, delatado pelas recorrentes crises econômicas e contradições 

implícitas (LAVAL, 2004).  

Pautamo-nos no que Severino (1986) chamou de contra ideologia, a 

saber, a concepção materialista histórico dialética da educação, para agir a partir 

das brechas deixadas pela organização do sistema educacional segundo a 

perspectiva capitalista. Vislumbramos possibilidade de mudança, baseados no 

ensino consciente e crítico, isso significa instrumentalizar o sujeito para que este 

possa intervir conscientemente e intencionalmente, tanto como indivíduo singular, 

quanto na colaboração entre os indivíduos como grupo organizado na sociedade, 
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com vistas à transformação das condições as quais estão submetidos, e 

consequentemente, da sociedade.  

Nesta perspectiva, a função da escola será “[...] propiciar a aquisição 

dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado, bem como o próprio 

acesso aos rudimentos desse saber [...].” (SAVIANI, 2008, p.15). Mas, não apenas 

pela simples reprodução de conteúdos científicos, muito menos pelo mero uso-

prático das teorias cientificas, e sim, pelo acesso e possibilidade de transformação 

daquilo que está posto, de forma a levar o aluno a consciência do real, 

desnaturalizando o que é observado de imediato, compreendendo o que há para 

além da imagem, a fim de, “[...] fazê-lo acessar prontamente aos códigos da 

sociedade ao qual pertence, possibilitando-o agir sobre o mundo auferindo uma 

lógica a todo ato e a todo o momento, segundo o volume de suas condições e dos 

condicionantes [...].” (PLATT, 2010, p.1).   

Para isto, a escola deve pautar-se no sujeito concreto entendido em 

seus determinantes, onde passamos a considerar este aluno como síntese das 

relações sociais, dadas historicamente. Nesta perspectiva, os conhecimentos 

ensinados na escola não podem surgir do interesse do aluno imediato, mas ir além 

da imagem, pois o imediato não corresponde aos interesses do sujeito concreto, que 

“[...] enquanto síntese das relações sociais, ele está situado numa sociedade[...].” 

(SAVIANI, 2005, p.144), que exige a aquisição do saber produzido e sistematizado 

social e historicamente pela humanidade e, para, além disto, será a partir desta 

apropriação que este sujeito poderá transformar a realidade.  

O papel fundamental da educação se dá a partir da superação da 

primeira natureza, de modo que, o indivíduo desenvolve habilidades essencialmente 

humanas a partir da aquisição dos conhecimentos sistematizados histórica e 

coletivamente pelo homem, instituindo assim uma segunda natureza, de ser 

humano. Entendendo que “[...] a verdadeira educação é a transformação histórica do 

ser em direção a um ideal humano superior [...].” (MARTINS, 2004, p.63), 

vislumbrando assim, a transformação da realidade por esses sujeitos por meio do 

acesso ao saber epistêmico que os instrumentalizando a uma práxis, ou seja, uma 

prática fundamentada teoricamente, ou dita de outra forma, uma ação intencional e 

consciente.  
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Duarte (2008a) destaca três desafios, os quais devem ser 

enfrentados para que a escola cumpra uma “nova” função, primeiro não 

desconsiderar a historicidade do conhecimento, e não o tê-lo como verdade 

absoluta. Segundo, a utilização do conhecimento é um processo que se inicia na 

aquisição do mesmo. E por fim, a coexistência da dialética entre abstrato e concreto 

é fundamental para o entendimento do real, sendo o primeiro a mediação entre o 

empírico e o concreto, ou seja, a compreensão do concreto exige a abstração do 

mesmo (SAVIANI, 2005). Assim “Se a escola de fato possibilitasse aos alunos o 

acesso às abstrações científicas, artísticas e filosóficas, eles adquiririam o domínio 

de referências indispensáveis para a análise crítica do mundo [...].” (DUARTE, 

2008b, p.9), de modo que por meio da abstração, os sujeitos podem analisar a 

realidade, visando uma prática intencional munida de finalidade. 

Deste modo, “A educação deve contribuir para a transformação dos 

homens, modificando as formas de relações entre eles, contribuindo para a 

superação, em sua consciência, dos seus fundamentos ideológicos [...].” 

(ROSSLER, 2004, p.88), por conseguinte, contribui também para a elaboração de 

novos fundamentos, conteúdos, consciência, individualidade, que ao materializá-la 

seja transformadora desta realidade (ROSSLER, 2004). De tal modo, “[...] a 

educação adquire uma orientação política e moral, isto é, deve atuar na constituição 

da classe revolucionária – transformadora [...].” (ROSSLER, 2004, p.89), onde a 

consciência dos determinantes da realidade material e, a práxis transformadora são 

fundamentais neste processo de mudança, pois serão elas que possibilitarão aos 

indivíduos a modificação da sociedade. 

Martins (2004), confirmando essa asseveração, esclarece que pela 

aquisição do conhecimento elaborado socialmente ao longo da história é possível 

além de compreender a sociedade, problematizá-la e questioná-la, supondo “[...] a 

superação do imediatamente perceptível, ou seja, os problemas a serem resolvidos 

não apreendidos em unidade com a realidade social que os sustenta, na qual seus 

fundamentos devem ser desvelados.” (MARTINS, 2004, p.68). Implicando no “[...] 

exercício do raciocínio pelo qual se extrai, de relações inteligíveis já alcançadas, 

uma nova relação [...].” (MARTINS, 2004, p.68), e finalmente, viabiliza “práxis 

revolucionária”, ou seja ações fundamentadas e intencionalmente materializadas 

que transformem a realidade, possibilitando a emancipação humana. 
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Contudo, ressaltamos aqui, que a educação “[...] é também força de 

transformação objetiva das relações sociais, ou seja, a força da educação não tem 

sentido unívoco enquanto pura instância de reprodução [...].” (SEVERINO, 1986, 

p.51, grifos do autor). Portanto, discutir a função da escola na perspectiva 

materialista-histórica vai além de instituir um conceito pronto, pelo contrário, pois a 

educação “[...] é uma realidade em todo o processo social, não podendo a educação 

constituir uma exceção [...].” (SEVERINO, 1986, p.51), dada a realidade contraditória 

e dialética a qual está imersa. Sendo assim, a escola perpetuará práticas e, também, 

promoverá mudanças. 

Rossler (2004) sintetiza o embate que travamos neste capítulo em 

que, a educação e a escola pública vivem em sua base a luta entre: “[...] a 

transformação da realidade social vigente, para a superação das condições sociais 

desumanas em que vive a grande maioria dos indivíduos e que, assim, contribua 

para a humanização e universalização desses homens [...].” (ROSSLER, 2004, 

p.78), em oposição a “[...] reprodução e manutenção das relações sociais de 

dominação que impõem condições sociais de alienação e, consequentemente, o 

esvaziamento, isto é, o empobrecimento da individualidade humana.” (ROSSLER, 

2004, p.78). Fica claro que defendemos uma escola transformadora, porém 

materializá-la exige a conscientização crítica de todos os indivíduos que estão 

envolvidos no processo educativo e é visando esta conscientização e, 

concomitantemente a superação da sociedade atual. 

Contudo, entendemos que a partir de uma perspectiva contra 

ideológica, oferecendo uma alternativa à ordem social existente, a escola pública 

pode instrumentalizar os sujeitos à práxis transformadora. Ao ponto que não somos 

ingênuos em acreditar que apenas mudanças na educação sejam suficientes para 

mudar as bases fundamentais da sociedade capitalista, porém sem a 

instrumentalização e conscientização crítica dos sujeitos para que materialize uma 

práxis revolucionária, estes continuarão a reproduzir as desigualdades das quais 

emergiram e, permanecerão como objetos a serviço do capital, por isso, nos 

propomos a este trabalho, de modo a pensar o Projeto Político-Pedagógico da 

escola como o precursor destas mudanças. 
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2 O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Documento necessário a todas as escolas, o Projeto Político-

Pedagógico (PPP) sustenta o trabalho realizado no interior das instituições, da 

mesma maneira que o professor se utiliza do plano de aula para respaldar suas 

ações, atividades e objetivos. O PPP deve conter as concepções que a escola – e, 

portanto, todos os envolvidos no processo educacional – baseiam-se para justificar e 

organizar os conteúdos curriculares que devem ser transmitidos-assimilados no seu 

interior. Pensar este documento como orientador do trabalho pedagógico e das 

atividades curriculares exige rever seu conceito, a sua constituição histórica e base 

legal que o institui como necessário no cotidiano escolar, por isto, neste capítulo 

discutiremos estes pontos e, por fim, apontaremos o trabalho pedagógico e o 

currículo da escola com vistas à práxis transformadora. 

2. 1 CONCEITO 
 

O conceito do Projeto Político-Pedagógico é amplamente discutido 

pela comunidade acadêmica, sendo entendido desde um simples planejamento das 

ações a serem realizadas pela escola até, como o meio capaz de transformar a 

realidade escolar e social. Pautamo-nos no segundo argumento, por isso, 

entendemos que apesar de a primeira proposição não ser falsa, não é possível 

resumir o conceito do PPP ao significado de projeto que, como apresentado por 

Rocha (1996, p.498) significa: “1 Plano; intento. 2 Redação provisória de lei, etc. 3 

Plano geral de edificação”. Deste modo, defendemos que o PPP não pode ser 

entendido apenas como um projeto, haja vista sua importância como base 

orientadora para a efetivação do trabalho pedagógico e das atividades curriculares. 

Entendemos e defendemos que o Projeto Político-Pedagógico é 

muito mais que a simples aglomeração de projetos de ensino e de atividades 

diversas, mas sim um documento que expressa a identidade da escola, 

evidenciando seus sujeitos constituintes, seus interesses, suas concepções, suas 

angústias, seus planos de ações e de transformação da realidade. Deste modo, o 

PPP deve ser “[...] construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 

envolvidos com o processo educativo da escola.” (VEIGA, 1995, p.12). Assim sendo, 

este documento também não deve ser feito e apenas arquivado ou encaminhado às 
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instituições controladoras do ensino como prova do cumprimento de tarefas 

burocráticas (VEIGA, 1995). 

No que tange a Político e Pedagógico, não é possível defini-las em 

separado, dada a intrínseca relação dessas duas palavras, estas de inestimável 

relevância ao conceito real do Projeto Político e Pedagógico. Essa relação dá-se de 

forma interna e externa. Interna porque “[...] toda prática educativa, enquanto tal 

possui uma dimensão política assim como toda prática política possui, em si mesma, 

uma dimensão educativa.” (SAVIANI, 1999, p.94), onde na dimensão política a 

pedagógica abrange a união entre equivalentes propendendo a vitória sobre os 

contrários e, na dimensão pedagógica a política pressupõe a aquisição de 

instrumentos culturais a serem incorporados na ação/luta contra os contrários 

(SAVIANI, 1999). 

Já a relação externa faz-se por meio da dependência recíproca 

onde, “[...] o desenvolvimento da prática especificamente política pode abrir novas 

perspectivas para o desenvolvimento da prática especificamente educativa e vice-

versa [...].” (SAVIANI, 1999, p.94-95), de modo que, a “[...] educação depende da 

política no que diz respeito a determinadas condições objetivas como a definição de 

prioridades orçamentárias que se reflete na constituição-consolidação-expansão da 

infra-estrutura dos serviços educacionais etc.” (SAVIANI, 1999, p.94-95), logo a 

política está sujeita a educação no que concerne a subjetividades, como apropriação 

de certos elementos básicos que viabilizem “[...] o acesso à informação, a difusão 

das propostas políticas, a formação de quadros para os partidos e organizações 

políticas de diferentes tipos etc.” (SAVIANI, 1999, p.94-95). 

Pedagógico, demonstra ainda, a especificidade da escola, qual seja 

a de, “[...] identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição 

da humanidade em cada ser humano e à descoberta das formas adequadas para se 

atingir esse objetivo.” (SAVIANI, 2011, p.20). Assim, o Projeto Político-Pedagógico 

apresenta a seleção de conteúdos e métodos baseados em um ato intencional e 

político na escolha dos mesmos, dado o caráter coletivo e de seleção que o 

constituem. E ainda, é ato intencional e político, pois como apresentamos no 

capítulo anterior corresponde a uma visão de sociedade, de modo que a depender 

das práticas e concepções que a escola tem por princípio, seus profissionais podem 

ser “[...]inocentes úteis para a minoria que não espera que a educação transforme 
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nada e inocentes inúteis para a maioria cuja necessidade histórica é a educação 

transformadora.” (MELLO, 2007, p.13). 

O PPP necessita de densa reflexão e discussão sobre a 

especificidade da educação escolar, “[...] assim como a explicitação de seu papel 

social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem 

empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo.” (VEIGA, 1998, 

p.9). Isso significa que sua construção e constituição “[...] aglutinará crenças, 

convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e científico, 

constituindo-se em compromisso político e pedagógico coletivo.” (VEIGA, 1998, p.9). 

Tendo em vista que o Projeto Político-Pedagógico deve ser 

diariamente materializado por meio das atitudes/ações de todos os envolvidos no 

processo educativo, este “[...] precisa ser concebido com base nas diferenças 

existentes entre seus autores [...]”, sendo “[...] fruto de reflexão e investigação.” 

(VEIGA, 1998, p.9), isso significa dizer que o PPP de cada escola se constrói 

cotidianamente e não tem valor algum quando não é colocado em prática, sendo 

“um documento que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao 

conjunto de projetos e planos isolados de cada professor em sua sala de aula.” 

(VEIGA, 1998, p. 11-12), pois nele estarão apresentadas desde as concepções as 

quais a escola se pauta, até as ações e atividades que serão necessárias para 

efetivar tal projeto.  

O Projeto Político-Pedagógico é uma construção “que reflete [e deve 

refletir] a realidade da escola situada em um contexto mais amplo que a influência e 

que pode ser por ela influenciado. Em suma, é um instrumento clarificador da ação 

educativa da escola em sua totalidade.” (VEIGA, 1998, p. 11-12). Enfatizamos, deste 

modo, tamanha a importância do PPP à escola para a efetivação de sua função em 

prol do enfrentamento das condições postas na sociedade. 

2.2 HISTÓRICO E BASE LEGAL 
 

O histórico e a base legal do Projeto Político-Pedagógico (PPP) se 

confundem, dado o documento ter sido instituído inicialmente por leis de 

regulamentação do ensino no país. Por isso, faremos aqui a retomada dessas leis. 
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A Lei nº 4.024/61 (LDB 1961) sequer cita a necessidade de um 

documento que respaldasse a escola, nem mesmo para fins legais (burocráticos) se 

faz menção a um Projeto Pedagógico. Já a Lei nº 5.692/71 (LDB 1971) apresenta no 

Art. 54 que, 

§ 2º A concessão do auxílio financeiro aos sistemas estaduais e ao 
sistema do Distrito Federal far-se-á mediante convênio, com base em 
planos e projetos apresentados pelas respectivas administrações e 
aprovados pelos Conselhos de Educação.  

§ 3º A concessão de auxílio financeiro aos programas de educação 
dos Municípios, integrados nos planos estaduais, far-se-á mediante 
convênio, com base em planos e projetos apresentados pelas 
respectivas administrações e aprovados pelos Conselhos de 
Educação. (BRASIL, 1971, p.11). 

Destacamos aqui, o caráter burocrático dado aos projetos 

educacionais, esses necessários apenas para a liberação de verbas às escolas, de 

modo que, sequer aparece a palavra político quando refere-se aos mesmos, 

evidenciando, desta forma, o tecnicismo presente na escola e a pretensão de 

transformá-la em uma empresa/mercado. No Art. 57 do documento supracitado, 

demonstra-se o caráter centralizador, onde em parágrafo único decreta-se que a 

assistência técnica inclui “[...] colaboração e suprimento de recursos financeiros para 

preparação, acompanhamento e avaliação dos planos e projetos educacionais que 

objetivam o atendimento das prescrições do plano setorial de educação da União.” 

(BRASIL, 1971, p.11). 

A Lei nº 9.394/96 (LDB 96) vigente atualmente (2016) já passou por 

inúmeras alterações instituídas por meio de leis específicas.  Nessa dispõe-se no 

Art. 12 que entre outras incumbências “os estabelecimentos de ensino [...] terão a 

de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;” (BRASIL, 1996, p.5). E ainda,  

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se 
for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 
escola; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.013, de 6/8/2009). 

(BRASIL, 1996, p.5). 

No Art. 13 fica disposto que os professores incumbir-se-ão, entre 

outras, de: “I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino;” (BRASIL, 1996, p.5). O Art. 14 ao tratar da gestão 

democrática na escola apresenta como princípio primeiro “[...] participação dos 
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profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;” 

(BRASIL, 1996, p.5). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(DCNs) (BRASIL, 2013) sinaliza que os referenciais curriculares e os indicadores de 

avaliação fazem parte do currículo e que facilitam a aproximação entre a “escola que 

temos” e a “escola que queremos”, manifestada no projeto Político-Pedagógico. 

Colocando as avaliações centralizadoras associadas a ações planejadas, coletivas, 

supondo que os sujeitos constituintes da escola tenham clareza:  

I – aos princípios e às finalidades da educação, além do 
reconhecimento e análise dos dados indicados pelo IDEB e/ou outros 
indicadores, que complementem ou substituam estes; II – à 
relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido 
coletivamente pela comunidade educacional, respeitadas as 
múltiplas diversidades e a pluralidade cultural; (BRASIL, 2013, p.23). 

Considerando, na perspectiva das DCNs, que o sucesso da escola 

depende dos compromissos assumidos coletivamente no PPP, sendo este a 

garantia de autonomia da escola por meio da organização do trabalho pedagógico. 

Sendo também, a maneira de consolidar a relação de todos os envolvidos no 

processo educativo (profissionais, estudantes, família, Estado, políticas, organismos 

internacionais), integrando etapas e modalidades, “[...] garantindo acesso, a 

inclusão, a permanência, o sucesso e a conclusão de etapa, e a continuidade de 

seus estudos.” (BRASIL, 2013, p.35). Apontando que a construção do PPP tem 

como base a gestão democrática e participação de todos os envolvidos no processo 

educativo visando abarcar a vida humana em totalidade (BRASIL, 2013).  

Entretanto, fica implícito na lei que o projeto será feito por todos, 

porém não menciona a importância deste ser conhecimento por todos os envolvidos 

direta e indiretamente. Não apresenta também uma perspectiva transformadora, ou 

seja, embora o PPP (nesta proposta de lei) deva abarcar a realidade, não há o 

vislumbre de uma perspectiva de enfrentamento as condições postas na sociedade.  

Este fato fica claro quando nas DCNs (BRASIL, 2013, p.48) lemos 

que na construção do PPP “[...] a concepção de currículo e de conhecimento escolar 

deve ser enriquecida pela compreensão de como lidar com temas significativos que 

se relacionem com problemas e fatos culturais relevantes da realidade em que a 

escola se inscreve.” Aqui repetimos as críticas que no capítulo anterior fizemos as 
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pedagogias modernas, pois apenas parte-se das vivências dos alunos, mantendo-os 

no mesmo nível, não lhes dando a possibilidade de enfrentamento por meio do 

acesso e aquisição aos conhecimentos sistematizados historicamente pela 

humanidade, limitando-os a reprodução da própria realidade. 

Enfatizamos que a supressão do termo político do Projeto Político-

Pedagógico, demonstra a negação ao acesso a diretos subjetivos do ser humano, 

colocados como benefícios, que devem atender de forma palhetava as 

necessidades concretas dos sujeitos. Desta forma, nega-se ainda (como já dito) o 

caráter político da educação, colocando-a como ato neutro. Entretanto, a retirada do 

termo já constituísse em si mesma em uma escolha política de negar a educação 

como possibilidade de instrumentalização dos sujeitos para o enfrentamento da 

realidade e, incute a intenção de reprodução e manutenção da mesma. 

A escola pública é inútil à classe trabalhadora se a mantém no 

mesmo nível do ponto de partida no ponto de chegada, no entanto cabe lembrar que 

o Estado por estar contra o interesse da classe trabalhadora e ser representante do 

interesse da classe dominante não apresentaria em um documento de base às 

escolas públicas que estas devem promover a instrumentalização dos alunos para 

uma práxis transformadora.  

O PPP vem na promessa de instituir e possibilitar a autonomia da 

escola, mas na verdade isso ocorre apenas no discurso das políticas nacionais. Na 

prática os PPP’s são sufocados por avaliações centralizadoras, e ainda demonstram 

de forma clara a verdadeira intenção do Estado em culpar a escola e seus 

integrantes pela falta de qualidade da educação pública, como expresso no 

Planejamento político-estratégico de 1995, “[...] é exclusivamente na escola que os 

resultados podem ser alcançados. [...] É na escola que estão os problemas e é na 

escola que está a solução.” (BRASIL, 1995, p.4). Deste modo, retiram a 

compreensão de totalidade, fragmentando os problemas e as dificuldades, a serem 

resolvidos pela escola, já que estes acontecem em seu interior.  

Mas, cabe perguntar: em quais condições os sujeitos “resolverão” 

tais problemas? Para o Estado interessa os resultados expressos em avaliações 

centralizadoras. Além disso, vem se desresponsabilizando na garantia de acesso 

aos direitos previstos na Constituição de 1998, principalmente, ao descentralizar o 

poder quanto ao “fazer”, mas centralizar quanto ao “controle” deste fazer. Haja vista, 
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que a escola é uma instituição crucial à manutenção do poder por parte da classe 

burguesa, mantendo ideologicamente o controle social.  

Neste viés, o PPP institui mais que a autonomia. Deve instituir 

também a luta política pela garantia de direitos já previstos pela Constituição Federal 

de 1988. O Projeto é Político. Porquanto, deve instaurar uma mobilização coletiva, 

que ultrapasse os espaços escolares. Desta forma, defendemos o PPP como práxis 

revolucionária, ou seja, um Projeto necessariamente Político tanto por envolver 

decisões coletivas – e por isso, conflitos – quanto luta e ação que vislumbrem em 

certo ponto a transformação da sociedade, e ainda, por envolver um domínio teórico-

prático, necessário ao compromisso político e pedagógico. Pedagógico, não apenas 

por acontecer no interior da escola, mas por envolver um processo sistematizado (ou 

seja, não espontâneo) de aquisição dos instrumentos necessários à formação 

humana, e por meio desta, viabilizar ações pensadas (práxis) necessárias à 

transformação da realidade; processo este que se dá de forma intencional e dirigida, 

não natural. 

2.3 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: TRABALHO COLETIVO E CURRÍCULO 
 

Compreendendo o currículo como a teorização da prática 

pedagógica, ou seja, o currículo é o jeito. O projeto Político-Pedagógico constitui-se 

o pensar do processo de trabalho dos educadores, que envolve ainda, o repensar e 

analisar a materialização do trabalho, o dia-a-dia da escola. De modo que, o trabalho 

pedagógico, pode ser pensado, analisado, repensado, planejado, modificado e 

transformado, vislumbrando sempre, no interior da escola, a aquisição dos 

conhecimentos humanos produzidos historicamente.  

O PPP, na perspectiva da práxis transformadora, é fundamental para 

o planejamento do trabalho que será materializado no cotidiano escolar. Por isso, é 

crucial compreendê-lo, também, como instrumento político, logo, o currículo para a 

práxis transformadora, que também pode ser chamado de currículo para formação 

humana deve ser aquele que “[...] possui o acúmulo histórico da atividade humana 

(“ao longo do tempo”) e a “inediticidade” da práxis humana na sua atualidade (“real 

imediato”).” (PLATT, 2009, p.154). 
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Afirmamos assim que o “[...] currículo é o conjunto das atividades 

nucleares desenvolvidas pela escola.” (SAVIANI, 2011, p.15), e não todas as 

atividades desenvolvidas pela escola. Ou seja, é importante diferenciar “[...] entre 

atividades curriculares e extracurriculares, já que esta é uma maneira de não 

perdermos de vista a distinção entre o que é principal e o que é secundário.” 

(SAVIANI, 2011, p.16), ou seja, extracurricular. 

Entendendo que, o “[...] clássico na escola é a transmissão-

assimilação do saber sistematizado. Este é o fim a atingir.” (SAVIANI, 2011, p.17). O 

Projeto Político-Pedagógico, deve ser a síntese da organização escolar, sendo o 

início do trabalho pedagógico, de modo a, elaborar e organizar os métodos e formas 

que garantam que o processo de ensino-aprendizagem/transmissão-assimilação dos 

conhecimentos humanos sistematizados historicamente ocorra no interior da escola, 

instrumentalizando os sujeitos à práxis transformadora.  

Mesmo não discordando do discurso neoliberal quando apontam que 

a escola não vem cumprindo seu papel social, não corroboramos em tornar sua 

finalidade para formar simplesmente para o trabalho e reprodução dos padrões 

capitalistas (como apresentamos no capítulo anterior). Não consideramos, também, 

que a transformação da escola em empresa ou aos padrões de mercado seja o 

caminho para a transformação da realidade escolar pública, pelo contrário, é a 

manutenção, ou ainda, ampliação do que já está posto à instituição escolar. 

Neste contexto, o trabalho pedagógico vem sofrendo a alienação do 

conceito de trabalho que é feito pela ideologia capitalista, que o reduz, a atividade 

remunerada, a qual acontece de forma externa ao trabalhador, mecânica e não é a 

satisfação das necessidades em si mesma (no trabalho), mas a satisfação de 

necessidades fora dele (MARX, 1977 apud ENGUITA, 1989). E ainda, não se 

restringindo mais as instituições de produção e acumulação de capital, este modo de 

concepção e materialização do trabalho tomou conta de todas as instituições na 

sociedade atual, principalmente das escolas, haja visto que esta última vem sendo 

tomada por princípios mercadológicos.  

O trabalho é produto da atividade pensada, especificamente 

humana, a qual transforma o meio (natureza), o outro e a si mesmo, de modo a 

possibilitar a produção da sobrevivência no conjunto dos homens, e ainda o 

desenvolvimento da forma de vida. Dotado necessariamente de um fim, de modo 
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que se estabelecem objetivos, baseado em um estudo prévio e busca-se sua 

materialização. O trabalho é também a atividade que torna o humano em ser 

humano social e histórico, pois é historicamente a partir do momento que o coletivo 

dos homens que o trabalho se materializa e passa a transformar o meio, o outro e a 

si mesmo para garantir sua sobrevivência, tornando-se seres humanos, rompendo-

se com a primeira natureza e instituindo uma segunda natureza, a de ser humano 

(VAZQUEZ, 1977; SAVIANI, 2011). 

Marx (1996, p.297) aponta que trabalho é “[...] um processo entre o 

homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, 

regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a 

matéria natural como uma força natural.” Neste processo produz sua sobrevivência, 

a partir da satisfação de suas necessidades básicas por meio do trabalho. 

A apropriação das instituições escolares do modo de organização 

capitalista de trabalho, ou seja, sua transformação em mercado minimiza o trabalho 

coletivo a “trabalhador coletivo”. “‘Trabalhador coletivo’ nesta lógica nada mais 

significa que a abstração da pessoa do trabalhador, abstração esta possível e 

necessária uma vez que a orientação geral e o controle da produção constituiriam 

prerrogativas da administração.” (SILVA JÚNIOR, 1997, p.56). 

O trabalho coletivo deve ocorrer de forma que todos compreendam o 

processo de trabalho pedagógico (o que inclui posicionamento político e 

compreensão dos objetivos da educação escolar), de modo a, participar 

efetivamente dos processos de escolha/discussão/decisão e planejamento/ação. 

Alcançando a práxis transformadora coletiva no âmbito do trabalho pedagógico, 

reforçando que só é possível transformar a realidade por meio da ação do coletivo 

dos homens (VAZQUÉZ, 1977).  

É essencial, para a compreensão do trabalho pedagógico, entender 

a natureza do trabalho educativo como não material de consumo imediato, como por 

exemplo na aula, onde acontece concomitantemente o ensino e a aprendizagem, a 

transmissão e a assimilação dos conhecimentos, dar-se-ão ainda mutuamente. E 

ainda, de consumo ao longo do tempo, pelos livros, que assume inclusive forma 

corpórea para tornar-se produto no capitalismo, havendo a separação entre produtor 

e produto (SAVIANI, 2011). 
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Em suma, todos pensam e realizam o trabalho juntos, por meio de 

sua sistematização, objetivando um fim em comum, e não um “trabalhador coletivo” 

que restringe-se a divisão social e manufatureira do trabalho, e que trabalha para 

suprir necessidades exteriores ao trabalho. Neste sentido, o trabalho faz parte do 

trabalhador e, não é exterior a ele (FERRETI, 1997; SILVA JÚNIOR, 1997; MARX, 

1977 apud ENGUITA, 1989). 

A objetividade no trabalho pedagógico e coletivo “[...] não é a 

impessoalidade ou a neutralidade.” (SILVA JÚNIOR, 1997, p.61), é sim o “[...] 

resultante da confluência das ações dos sujeitos da história, é uma construção, um 

ponto de convergência dos resultados das múltiplas pesquisas teórico-práticas da 

humanidade.” (SILVA JÚNIOR, 1997, p.61). 

No interior da escola o trabalho pedagógico vem sofrendo há algum 

tempo um processo de “proletarização e mercantilização”, no qual, o sistema de 

base capital vem tornando tudo “mercadoria a ser comercializada”, incluindo direitos 

constitucionais (RUIZ, 2014). Os trabalhadores da educação já não detêm mais o 

controle de seu trabalho, vendendo sua força, tanto para o Estado, quanto às 

instituições privadas, e ao ter de fazê-lo “[...] deixam de decidir coletivamente sobre o 

processo de trabalho e passam a executar tarefas pensadas por outros.” (RUIZ, 

2014, p.106). 

Entretanto, apesar do processo evidenciado acima, os trabalhadores 

da educação têm a possibilidade de formar sujeitos que visem uma práxis 

transformadora. Considerando ainda, a ambiguidade do trabalho docente, pois ao 

possibilitar a aquisição do conhecimento sistematizado historicamente pela 

humanidade, por um lado instrumentaliza o sujeito para a práxis transformadora, 

entretanto, por outro, forma para o trabalho na sociedade capitalista (RUIZ, 2014). 

O trabalho pedagógico é “[...] ato de produzir nos sujeitos e na 

coletividade aqueles elementos intelectuais e culturais que são necessários a uma 

dada sociedade e que, portanto, necessitam ser apreendidos pelos sujeitos sociais.” 

(RUIZ, 2014, p.104-105). Esse processo ocorre “[...] direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular [...].” (SAVIANI, 2011, p.13). De modo que, ao desenvolver 

esse trabalho, no interior da escola “[...] professores e pedagogos trabalham no 

sentido de selecionar os conteúdos necessários à aprendizagem dos alunos em 

determinada série, estabelecer objetivos a serem alcançados pelos mesmos [...].” 
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(RUIZ, 2014, p.104-105), vislumbrando “[...] atingir a função social da escola que é a 

de difundir os conhecimentos científicos elaborados, historicamente, pelos grupos 

sociais, que selecionam dentre estes conhecimentos, aqueles que necessitam ser 

transmitidos às novas gerações.” (RUIZ, 2014, p.104-105). 

Nesta perspectiva, não serão as formas de organização de trabalho 

no capitalismo que viabilizarão o trabalho como princípio pedagógico, e 

consequentemente a práxis para a transformação, visto que as formas de 

organização do trabalho para o acúmulo do capital “[...] apenas conduzem à 

inviabilização do caráter necessariamente pedagógico do trabalho escolar.” (SILVA 

JÚNIOR, 1997, p. 61). 

É necessário refletir que as ações e convicções dos professores 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, em outros termos, o pressuposto 

teórico, a forma como compreendem a educação, o ensino e a função da escola faz 

total diferença no trabalho que este profissional realiza e, consequentemente afeta a 

formação dos seus alunos. Assim, para que estes alunos compreendam os 

condicionantes da sua existência e sobrevivência e atuem de forma consciente, é 

necessário o professor também agir conscientemente. Desta forma, a 

instrumentalização dos sujeitos começa na concepção crítica de educação em prol 

da classe trabalhadora e objetivasse no trabalho pedagógico intencional que 

possibilita a instrumentalização dos sujeitos.  

Diante da discussão apresentada, consideramos necessário que um 

trabalho pedagógico que possibilite o enfrentamento das condições postas na 

sociedade, é necessário o compromisso político e pedagógico com os estudantes 

(especialmente, com a classe trabalhadora e seus filhos). Concretizando um trabalho 

pedagógico com vistas a práxis transformadora. Todavia, não desconsideramos aqui 

as condições de trabalho dos profissionais, entretanto sem a instrumentalização do 

coletivo de sujeitos sociais (estudantes/família/comunidade) para a luta em conjunto 

pela garantia de direitos, perpetuam-se as condições já em curso.  

Defendemos não ser possível em educação dizer que as ações dos 

professores sejam neutras, pelo contrário, os educadores devem ter total 

consciência de seus posicionamentos, tendo clareza das consequências de suas 

ações no interior da escola. Desta forma, devemos considerar a necessidade do “[...] 

domínio teórico e prático dos princípios e conhecimentos que regem a instituição 
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escolar [...]." (SAVIANI, 2011, p.26), que materialize o compromisso político e 

pedagógico.  

Contudo, o que Mello (1984) chamou de “Vontade política” e Freitas 

(2005) de “Contra-regulação”, defendemos aqui como Compromisso Político e 

Pedagógico, por ser o ato educativo uma ação política que exige o domínio teórico-

prático dos conhecimentos necessários ao trabalho pedagógico que consolide a 

instrumentalização dos sujeitos à práxis transformadora, por meio de um Projeto 

Político-Pedagógico que corresponda as necessidades socioculturais e educacionais 

da comunidade atendida, e ainda, as demandas históricas por transformação dos 

padrões impostos.  
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3 BUSCA PELA COMPREENSÃO E ENFRENTAMENTO DA REALIDADE 
IMEDIATA: UM COMPROMISSO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO 
EDUCACIONAL ESCOLAR 
 

Entendendo o caráter político intrínseco ao ato pedagógico, neste 

trabalho nos propomos a pensar o Projeto Político-Pedagógico da Escola Pública no 

Brasil como base para a efetivação do Trabalho Pedagógico e das Atividades 

Curriculares. Discutimos inicialmente a função da escola a fim de esclarecer como a 

ideologia capitalista se faz presente no interior da escola e dos sujeitos que a 

compõem, e ainda, porque o ato pedagógico não é neutro, apresentamos assim, 

uma perspectiva de enfrentamento dado que “[...] a sociedade sempre determina a 

educação e ao mesmo tempo é por esta determinada.” (COELHO, 1986, p.40). 

No segundo capítulo apresentamos o conceito, a base legal e o 

histórico do PPP, e por fim apontamos e defendemos nossos argumentos de que o 

Projeto Político-Pedagógico é a base para a efetivação do trabalho pedagógico e 

das atividades curriculares no interior da escola.  

Neste capítulo apresentamos as análises que fizemos a partir do 

problema que nos propomos no presente trabalho, qual seja, compreender: “Como o 

PPP se constitui orientador para a materialização do compromisso político e 

pedagógico no interior da escola pública com vistas à práxis transformadora, por 

meio do trabalho pedagógico e do currículo para formação humana?” 

3.1 DA JUSTIFICATIVA 
 

Todos sabemos das graves dificuldades enfrentadas pela escola 

pública atualmente no Brasil. Enquanto inseridos no contexto desta instituição, 

ouvimos corriqueiramente em seu interior: “a escola pública não é de qualidade”. 

Mas, todos já sabemos que a escola pública não vai bem, por isso nossa pergunta 

agora é: E o que vamos fazer para que ela melhore? A escola precisa mais do que 

diagnósticos, mais do investimento do Estado e da sociedade, ou seja, a escola 

pública precisa de compromisso político e pedagógico. 

Embora investimento seja fundamental, somente ele não garante 

que a escola cumpra sua função social de transmissão e assimilação dos 
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conhecimentos científicos, se não houver profissionais no interior das instituições 

escolares com compromisso de materializar o trabalho pedagógico, ou seja, uma 

educação como ato dirigido e provido de finalidade que vislumbrem a transformação, 

continuaremos a reproduzir a sociedade de classes.  

A importância de nosso estudo reside em dois pontos principais. 

Primeiro, pensar a escola pública como instituição de todos e para todos, sobretudo, 

da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora e seus filhos que por meio da 

aquisição dos conhecimentos construídos historicamente pela humanidade, podem 

compreender a sociedade e intervir para sua transformação, a partir da práxis. 

Segundo, que esse movimento deve também acontecer no interior da escola, de 

modo que, os sujeitos que a compõem possam utilizar o Projeto Político-Pedagógico 

como base para suas atividades, vislumbrando uma práxis transformadora em seu 

cerne. Isso significa dizer, que a escola não mais corresponderá e reproduzirá 

apenas um ideal capitalista, não mais estará apenas para ensinar técnicas, mas 

estará também para a formação humana, que possibilite a conscientização dos 

sujeitos para a superação. 

 3.2 DA METODOLOGIA 
 

Nosso trabalho está respaldado epistemologicamente na concepção 

materialista histórico dialético de pesquisa, de modo que, buscamos refletir a 

materialização do Projeto Político-Pedagógico como base para a efetivação do 

Trabalho Pedagógico e das Atividades Curriculares. Haja visto que, “[...] o 

materialismo histórico como possibilidade teórica, isto é, como instrumento lógico de 

interpretação da realidade, contém em sua essencialidade a lógica dialética e neste 

sentido, aponta um caminho epistemológico para a referida interpretação.” 

(MARTINS, 2006, p.2). Sendo assim, cabe salientar, que não haveria outra 

metodologia de pesquisa dado o referencial teórico que nos embasamos, pois 

apresentam-se intrinsecamente ligados nos encaminhamentos da pesquisa para o 

desenvolvimento do conhecimento epistêmico. 

A escolha da metodologia justifica-se também porque “[...] o 

materialismo histórico tinha [tem] para o proletariado um valor muito maior do que 

simplesmente o de um método de pesquisa científica [...] [é] um dos mais 
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importantes instrumentos de luta.” (LUKÁCS, 2003, p.415). Isso porque, a luta da 

classe trabalhadora significa, concomitantemente  

[...] o despertar de sua consciência de classe [...] [que] apresentava-
se por toda parte ao proletariado como consequência do 
conhecimento da verdadeira situação, do contexto histórico 
efetivamente existente. É isso justamente o que dá à luta de classes 
do proletariado sua posição peculiar entre todas as lutas de classes, 
ou seja, a possibilidade de ele receber de fato sua arma mais eficaz 
das mãos da verdadeira ciência, do discernimento claro da realidade. 

(LUKÁCS, 2003, p.415). 

Neste sentido, realizamos inicialmente uma revisão bibliográfica e 

documental, na qual, retomamos a leitura dos textos de Marx (1996; 1982), Duarte e 

Saviani (2012), Duarte (2008a; 2008b), Martins (2004; 2006), Mello (2007), Saviani 

(2011; 2008; 2005; 1999; 1996), Veiga (1995; 1998), Althusser (1985), Severino 

(1986), Mészáros (2005), entre outros que comungam da concepção materialista 

histórico dialética. Revisamos as LDB 4024/61, 5692/71 e 9394/96, (BRASIL, 1996), 

a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e analisamos o Projeto Político-

Pedagógico (PPP, 2015) da escola onde realizamos a pesquisa.  

A escola onde foi realizada a pesquisa está localizada na periferia de 

Londrina/PR. É um colégio estadual de porte médio, com mais de mil alunos nos três 

períodos, e mais de 80 funcionários, entre pedagogos, professores e agentes I e II. 

A comunidade atendida é de classe trabalhadora e seus filhos.  

As observações foram feitas de novembro de 2015 a maio de 2016 

e, os questionários foram aplicados entre os meses de abril e maio de 2016, os 

quais, organizamos em dois grupos: estudantes e profissionais (professores, 

funcionários e pedagogos).  

O universo da pesquisa se constitui em uma amostra de quarenta e 

nove estudantes, de modo que foi pedido aos representantes de sala do 6º ano do 

Ensino Fundamental I ao 3º ano do Ensino Médio que respondessem aos 

questionários. Optamos por pedir aos representantes de sala, pois partimos do 

princípio que estes foram eleitos democraticamente dentro no contexto de cada sala. 

Já a participação dos profissionais se deu por iniciativa de cada um, foram vinte e 

um questionários aplicados. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, realizamos as análises por 

elementos, considerando o ponto principal de cada questão, a saber, o que precisa 
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ser melhorado na escola, participação, o papel da escola, trabalho coletivo, função 

social/importância da escola e o Projeto Político-Pedagógico na escola. Desta forma, 

intentamos compreender como o PPP se materializa como os sujeitos se percebem 

nesse processo, e ainda, como se veem agindo para a transformação do mesmo.  

3.3 A PRÁXIS COMO PRINCÍPIO 
 

O Projeto Político-Pedagógico, como defendemos em todo nosso 

trabalho é o planejamento das práticas que devem materializar a instrumentalização 

dos sujeitos à práxis transformadora, de modo que, como apresentamos no primeiro 

capítulo, supere a transformação da escola pública em mercado e, passe a 

corresponder às necessidades históricas de transformação da classe trabalhadora.  

Para pensar a materialização do PPP, buscamos alimentar nossa 

análise a partir das experiências estabelecidas em um colégio estadual localizado na 

região de Londrina, que atende do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do 

Ensino Médio, seus estudantes são filhos da classe trabalhadora e também 

trabalhadores (alguns estudantes do ensino médio noturno e matutino). 

Iniciamos a análise por alguns pontos do PPP da escola onde foi 

realizada a pesquisa. Destacamos do Projeto Político-Pedagógico algumas das 

conceituações feitas pelos sujeitos constituintes deste espaço que consideramos 

intrínsecas a uma educação como instrumentalização à práxis transformadora. Em 

seguida, apresentamos como esse processo vem se materializando, de modo, a 

demonstrar a viabilidade do PPP como orientador das atividades curriculares e do 

trabalho pedagógico. 

 

3.3.1 ANSEIOS, INTENÇÕES E DEMANDAS: O PPP COMO REFLEXÃO E 
PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Retiramos do PPP da escola pesquisada fragmentos que versam 

sobre: participação, trabalho coletivo, concepção de ser humano, concepção de 

escola, concepção de educação e concepção de ensino-aprendizagem. 

Na perspectiva de reflexão da realidade intra-escolar o PPP 

apresenta:  



 40 

No sentido de encontrar soluções para amenizar os pontos críticos 
de nossa organização levantamos algumas propostas de 
enfrentamento a ser realizados por todos os envolvidos na 
comunidade escolar para melhorar o aproveitamento e rendimento 
escolar. 

- Melhorar a disciplina e a participação dos alunos nas salas de aula; 
[...] 

- Proporcionar trabalhos coletivos, centrados na participação de toda 
a comunidade escolar; (PPP, 2015, p.24-25). 

A participação, pautados na perspectiva democratizante, e não no 

sentido individualista de “eu faço minha parte”, mas sim em um sentido de “partilha 

efetiva do poder”, todos são responsáveis pela efetivação ou não de um 

compromisso. (DAGNINO, 2004). Por isso, evidenciamos a participação como 

princípio fundamental à práxis, sendo esta a efetivação da consciência crítica, em 

que não é possível que se efetive se os sujeitos passivos forem frente as condições 

postas na sociedade capitalista.  

A escola planeja ações para a efetivação da participação, e ainda 

vislumbra que desta forma possa viabilizar que este compromisso se materialize fora 

do âmbito escolar. Os projetos da escola pra efetivar a participação dos estudantes 

acontecem com o respaldo das disciplinas de Filosofia e Sociologia, com o intuito de 

efetivá-lo neste ano (2016), estes vislumbram “[...] conscientizar os estudantes e 

comunidade sobre a importância da participação política, seja na escola, seja nos 

demais espaços sociais.” (PPP, 2015, p.28). 

Igualmente importante como refletir referente a participação de 

todos, é fazê-lo em referência ao trabalho coletivo. Partimos da premissa de que a 

participação pela participação não se constitui como práxis, uma vez que é o 

trabalho coletivo que tem poder transformador, no qual os sujeitos, no interior da 

escola, assumem o compromisso político e pedagógico, ou seja, comprometem-se 

com o que é interesse de todos e, todos fazem parte do processo de mudança. Além 

disso, é por meio do trabalho coletivo que o PPP se materializa. A esse respeito, 

retiramos do PPP os excertos que versam sobre o conselho escolar: 

I - realizar a gestão escolar numa perspectiva democrática, 
contemplando o coletivo, de acordo com as propostas educacionais 
contidas no Projeto Político-Pedagógico da Escola; 

II - constituir-se em instrumento de democratização das relações no 
interior da escola, ampliando os espaços de efetiva participação da 
comunidade escolar nos processos decisórios sobre a natureza e a 
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especificidade do trabalho pedagógico escolar; (PPP, 2015, p.28, 
grifo nosso) 

Destacamos que a escola tem clareza da especificidade da 

educação escolar, e pautando-se na Pedagogia Histórico-Crítica, apresentam que: 

A educação, segundo Saviani, é concebida como atividade 
mediadora no seio da prática social global e serve ao objetivo de 
“promover o homem”, isto é, tem o objetivo de possibilitar ao homem 
tornar-se cada vez mais um ser histórico-social consciente. E isso se 
dá sempre em função da formação de um determinado tipo de 
homem. Assim, a educação é sempre uma mediação valorativa, isto 
é, dirigida por valores, uma mediação que indica um determinado 
posicionamento. (PPP, 2015, p.41). 

Evidenciamos aqui que a escola, a partir do que aponta em seu 

PPP, demonstra uma perspectiva consciente, percebendo a educação como ato 

intencional e não neutro, na qual apontam ainda que a educação escolar “[...] é 

formal, e sua função social precede de normas e padrões altamente valorizados pela 

sociedade. Seu objetivo principal é a socialização do indivíduo, a transmissão de 

conhecimentos historicamente acumulados [...].” (PPP, 2015, p.41, grifo nosso). 

Desta forma, a escola já vêm materializando outra perspectiva de educação escolar, 

corroborando com a possibilidade que versamos no final do primeiro capítulo.  

Neste contexto, os sujeitos constituintes da escola pesquisada, a 

compreendem como “[...] uma instituição social inserida num contexto concreto e 

historicamente definido.” (PPP, 2015, P.41), em que, “A relação escola e sociedade 

na qual está inserida é prioridade para a organização da pratica pedagógica [...].” 

(PPP, 2015, p.41), ratificando a clareza destes em relação à materialidade objetiva 

das relações sociais e da importância do trabalho pedagógico diante das condições 

concretas de a escola está inserida.  

Apontam ainda, que o compromisso da instituição escolar, 

corresponde a sociedade, mas [...] através de seus objetivos contribui para a 

construção de uma sociedade diferente na justiça social, na igualdade e democracia 

[...]” (PPP, 2015, P.41). A escola entende, desta forma, que “[...] organizando o 

acesso ao conhecimento, sua construção e recriação permanente envolvendo a 

realidade dos alunos, suas experiências, saberes, cultura [...] (PPP, 2015, p.41), 

proporcionará a necessária relação teoria e prática, que não destoa do nosso 

entendimento, sendo a consciência das condições concretas de vida a via de 

atuação dos sujeitos na realidade.  
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Para que estes anseios se efetivem, a escola entende que deve 

haver “[...] reflexão crítica permanente que deve constituir-se como orientação 

prioritária para a formação continuada dos professores que buscam a transformação 

através de sua prática educativa [...]” (PPP, 2015, p.30), em que, “[...] a prática 

docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (PPP, 2015, p.30). O significa ressaltar, em 

nosso contexto, o compromisso político e pedagógico assumido no PPP da escola 

para a instrumentalização dos sujeitos à práxis transformadora, por meio de um 

currículo para a aquisição do saber epistémico e um trabalho pedagógico e coletivo 

que viabilize o alcance de tais objetivos.  

O colégio assume, assim, o compromisso de formar um “Sujeito 

ativo, crítico, construtor de sua própria cultura, da história e da sociedade onde vive, 

que compreenda a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres.” (PPP, 2015, p.42). Corroborando, neste sentido com 

a perspectivas que apontamos para o enfrentamento das condições postas pelo 

capitalismo no interior da escola, por meio de um trabalho coletivo que tenha por 

base o compromisso político e pedagógico com a classe trabalhadora e seus filhos. 

Enfatizamos, como a perspectiva de enfrentamento aos interesses 

capitalistas na escola, não é utópico, embora muitas ainda o vejam como tal. Haja 

visto que a escola tem a possibilidade de instrumentalizar os sujeitos e, com 

compromisso político e pedagógico é possível materializá-lo intentando a 

transformação.  Apontamos ainda, que a escola percebe o ser humano como um  

[...] ser natural e social, ele age na natureza transformando tudo 
segundo suas necessidades e para além delas. Nesse processo de 
transformação, ele envolve múltiplas relações em determinado 
momento histórico, assim, acumula experiências e em decorrência 
destas, ele produz conhecimentos. Sua ação é intencional e 
planejada, mediada pelo trabalho, produzindo bens materiais e não 
materiais que são apropriados de diferentes formas, conforme 
Saviani (1992). (PPP, 2015, p.40). 

Desta forma, à possibilitar tal formação, a escola entende que o 

conhecimento não é externo ao indivíduo, sendo “[...] uma construção histórica e 

social, na qual interferem fatores da ordem antropológica, cultural e psicológica [...] é 

o resultado de um processo de construção, modificação e reorganização [...]” (PPP, 

2015, p.42), ou seja, possibilitando ao estudante a assimilação e aquisição dos 
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conhecimentos científicos. De modo que, esta aquisição “[...] depende da fase de 

desenvolvimento [do estudante] [...] e, dos conhecimentos que já construiu 

anteriormente e do ensino que recebe.” (PPP, 2015, p.42).  

Neste sentido, a escola aponta que “[...] a ação pedagógica deve se 

ajustar ao que os alunos conseguem realizar em cada momento de sua 

aprendizagem, para constituir-se em uma verdadeira ação educativa.” (PPP, 2015, 

p.42). E complementa que [...] o processo de aprendizagem como propriedade do 

sujeito, implica valorizar o papel determinante da interação com o meio social e, 

especialmente com a escola. (PPP, 2015, p.42). Na perspectiva de transformação, 

salientamos novamente que a educação, a qual defendemos, é uma possibilidade 

viável que corresponde aos interesses históricos da classe trabalhadora como 

sujeitos concretos.  

Levantamos do Projeto Político-Pedagógico da escola alguns 

elementos que consideramos fundamentais a efetivação do compromisso político e 

pedagógico. Haja visto que o PPP é o documento que expressa os compromissos 

assumidos por todos os envolvidos no processo educativo. Tendo em vista a 

materialização do que está posto no PPP, analisaremos a seguir, como os sujeitos 

vêm percebendo a efetivação deste projeto. 

3.3.2 A PERSPECTIVA DOS SUJEITOS CONSTITUINTES DA ESCOLA: A 
MATERIALIZAÇÃO DO PPP 
 

Iniciamos nossa análise apresentando a representação dos alunos, 

professores, funcionários e pedagogos do que deve ser melhorado no colégio. 

Partimos do pressuposto de que a partir do conhecimento dessas representações é 

possível verificar as principais demandas intra-escolares. Organizamos os dados em 

duas tabelas, na primeira as melhorias indicadas pelos estudantes e, na segunda, 

pelos profissionais. 
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Tabela 1 - Respostas dos estudantes referente as melhorias necessárias à escola. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Estrutural/Estético 32 
Metodologia  7 
Nada precisa ser mudado 6 
Alimentação 5 
Ensino-Aprendizagem 4 
Tecnologia/Lazer 3 
Participação 1 
Violência 1 
Comportamento dos estudantes 1 

Total de 9 elementos verificados  Universo de 49 amostras 
Fonte: a própria autora. 

 
Tabela 2 - Respostas dos profissionais referente as melhorias necessárias à escola. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Mais atrativa estrutural/estético/metodológica 11 
Tecnologia/Investimento de recursos humanos e materiais 9 
Valorização/Democratização da escola 5 
Participação/Comprometimento (político) 5 
Formação para os profissionais 4 
Comunicação/Cooperação entre os profissionais 2 
Fiscalização  1 
Diversos 5 

Total de 12 elementos verificados Universo de 21 
amostras 

Fonte: a própria autora. 

 

É unânime a demanda dos estudantes e dos profissionais em 

referência a estrutura física e estética da escola. Algo que consideramos básico, não 

se contatado nas escolas públicas. Consideramos que essa demanda demonstra o 

interesse dos sujeitos do processo educacional pelo espaço ao qual pertencem. 

Alguns estudantes apontam que nada deve ser mudado, estes, embora demonstrem 

certa naturalização das condições as quais estão envoltos, percebem também o 

empenho dos professores, funcionários e pedagogos no trabalho que ocorre no 

interior da instituição, dado que não podemos [...] reduzir a ação pedagógica à 

docência, mas incorporá-la como um determinante estrutural na compreensão e 

intervenção da e na práxis educativa [...].” (SÁ, 2000, p.180). 

É expressiva, também, a demanda tanto dos estudantes, quanto dos 

profissionais por metodologia e processo de ensino-aprendizagem que considere os 

primeiros de uma forma plena. No PPP, como apresentamos anteriormente, está 
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dado uma perspectiva que corrobora com esta demanda, é importante agora que tal 

projeto se materialize, para que o objetivo da escola se efetive. Neste sentido, é 

fundamental ter como base que, "[...] a educação verdadeira é práxis, reflexão, e 

ação do homem sobre o mundo para transformá-lo [...]." (BARREIRO, 1974 apud 

ENGUITA, 1993, p.103). 

Referente à alimentação, violência, tecnologia/lazer/investimento de 

recursos humanos e materiais e comportamento dos estudantes, percebemos que 

há a necessidade de suprir condições básicas a priori da função social da escola, 

questões que muitas vezes são descartadas do processo educativo, mas que se 

apresentam fundamentais, dado que a apropriação de uma segunda natureza 

humana depende da satisfação de necessidades básicas da primeira natureza e, 

ainda de uma estrutura que corresponda a efetivação do processo de ensino-

aprendizagem. 

Algo marcante nas respostas obtidas por meio do questionário, é a 

indicação do voluntariado como proposição a melhoria da escola, entretanto, 

elencamos que o foco deve ser “[...] como efetivamente estabelecer a participação 

política no interior das instituições educativas, sejam elas estatais, não estatais, e 

mesmo privadas, no sentido de construir proposições que, efetivamente, garantam 

escolaridade para todos.” (VIRIATO, 2004, p.74). Neste contexto, é necessário ter 

cuidado, pois o mantenedor da escola pública é o Estado e, o voluntariado aqui, 

significaria a desresponsabilização do mesmo. Quando intentamos pela participação 

efetiva, cabe cobrar para que as demandas de responsabilidade do Estado sejam 

supridas a contento.  

Nos elementos verificados nas respostas dos profissionais, 

visualizamos também, o interesse pela valorização/democratização da escola, ponto 

importante, pois demonstra clareza do papel da escola para formação da 

consciência dos sujeitos. Demandando ainda, formação para os profissionais, que se 

percebem despreparados para agir em muitas situações relacionadas às condições 

da atualidade, ou mesmo, com a diversidade e multiplicidade no interior de escola.  

Outro elemento apontado pelos profissionais é a questão da 

comunicação/cooperação entre os mesmos, participação/comprometimento (político) 

e a fiscalização, evidenciando dificuldade na resolução de problemas que exijam o 

envolvimento de todos.  
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Quando questionamos os profissionais especificamente sobre a 

participação, ou seja, a participação a partir dos compromissos estabelecidos no 

PPP, aferimos que treze participam e três não, os que participam apontam como 

meios “a ocupação dos espaços de decisão” e “nas reuniões”. Entretanto, quando 

perguntamos se acreditam na participação para melhor o colégio quinze afirmam 

que, entendem que “[...] esta é a única forma de criarmos uma escola que 

verdadeiramente eduque.” e, apenas um não vislumbra na participação uma via para 

promover melhorias.  

A participação, também é uma demanda dos estudantes. Quando 

questionados sobre esse elemento, constatamos que treze estudantes “participam” 

e, trinta e seis “não”. Entretanto, quando questionados se querem participar, 

quarenta e três responderam “sim” e, desses trinta e um responderam “não” 

anteriormente. De uma amostra de quarenta e nove, a proporção de estudantes que 

quer envolver-se efetivamente nos processos no interior da escola é de 87,75%. 

Número elevado e muito importante, quando observamos o cenário de 

desmobilização dos sujeitos ao que é de todos, e mais importante ainda, em função 

dos estudantes considerarem que a participação pode proporcionar melhorias no 

colégio. Entendendo que, "A coincidência da mudança das circunstancias com a da 

atividade humana ou mudança dos homens mesmos só pode ser concebida e 

entendida como prática (Práxis) revolucionária." (MARX-ENGELS, 1978, p.l534 apud 

ENGUITA, 1993, p.96). 

É importante, também pensar separadamente como os estudantes 

de cada período se veem participando das decisões, haja visto que as condições 

dos mesmos é diferenciada por inúmeras circunstâncias. Visualizamos que no 

período matutino (a partir dos treze anos) 90% se vêm participando, no vespertino (a 

partir dos dez anos), também 90% e, no noturno (a partir dos quinze anos), apenas 

62,5%, entendemos que este é um dado a ser questionado, ou seja, por que os 

alunos do noturno não se veem participando das decisões? Será que estes não 

percebem a escola como um espaço deles?  

No espectro geral, ressaltamos que a maioria dos envolvidos no 

processo educativo, ou seja, tanto profissionais, quanto estudantes, entendem a 

participação como elemento fundamental a melhoria do colégio. Esse é um dado 

importante a ser considerado, pois é uma intenção presente no PPP da escola e que 
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faz parte da demanda e dos projetos dos sujeitos e, o colégio vem trabalhando para 

a efetivação da participação como visualizamos nas observações feitas no colégio 

(principalmente por meio da organização do grêmio estudantil), o que demonstra que 

o Projeto Político-Pedagógico vem se materializando, enfatizamos ser possível que 

este corresponda as demandas e intenções da realidade escolar se for construído 

com comprometimento político e pedagógico.  

Pensar o “Papel da escola” para os estudantes é imprescindível, 

muitas vezes acreditamos erroneamente que para estes a instituição não tem 

importância alguma, no entanto, quando questionados a respeito, surpreendemo-nos 

mais uma vez, e novamente, apontamos que a perspectiva a qual defendemos à 

escola, não é utopia. Os discentes percebem a escola como fundamental as suas 

vidas, neste viés, instrumentalizar os sujeitos à práxis transformadora é o caminho 

mais indicado para que estes possam materializar seus projetos e tenham 

consciência de suas ações. Haja visto que, “A práxis na sua essência e 

universalidade é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser 

que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade 

(humana e não-humana, a realidade na sua totalidade).” (KOSIK, 1976, p.222, grifo 

do autor). 

Em relação ao papel da escola os elementos auferidos foram 

organizados na Tabela 3. Na sequência, na Tabela 4, são apresentados os dados 

em referência ao que deve ser ensinado na escola. 

Tabela 3 - Resposta dos estudantes referente ao papel da escola. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Ensinar 22 
Ajudar/Futuro dos alunos 17 
Preparar (Trabalho e faculdade) 9 
Aprender/Aprendizagem 7 
Conhecimento se espalhe/Transmissão 6 
Melhorar a condição de vida dos alunos 5 
Estudar 4 
Educar 3 
Conhecer novas pessoas  3 
Diversos 5 
Não respondeu 2 

Total de 14 elementos verificados Universo de 49 amostras 
Fonte: a própria autora. 
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Tabela 4 - Respostas dos estudantes ao que é importante ser ensinado na escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: a própria autora. 

 

Na comparação das duas tabulações é possível perceber a 

demanda dos estudantes por aquilo que apontamos no primeiro capítulo deste 

trabalho como função social da escola, ou seja, a importância e a necessidade de 

existência desta instituição é a transmissão do conhecimento. Na linguagem dos 

estudantes este último aparece como “matérias”, ou pelos nomes das disciplinas, 

mas a demanda dos estudantes é por conhecimento, partindo do pressuposto que 

as matérias são constituídas por conhecimento epistêmico. Embora, apareçam 

elementos de análise ligados ao lazer, o que não significa que o discente quer ir à 

escola para “brincar”, mas sim que ele não visualiza em outros espaços da 

sociedade essa oportunidade.  

A escola na visão do estudante é um bem e, cabe a ressalva de que 

é um direito subjetivo, de modo que, os profissionais da educação devem assegurar 

o acesso ao mesmo. O que significa a instrumentalização desses sujeitos, por meio 

do compromisso político e pedagógico com estes últimos, com vistas à práxis 

transformadora, na qual o “[...] homem não é atividade prática contraposta à teoria; é 

determinação da existência humana como elaboração da realidade.” (KOSIK, 1976, 

p.222, grifo do autor). A teoria será transmitida pela escola e irá possibilitar o 

desenvolvimento da consciência, e ainda, será o meio pelo qual o estudante atuará 

na sociedade, inclusive na cobrança pela garantia de seus direitos.  

Em alusão a função e importância da escola os professores, 

funcionários e pedagogos apresentaram os elementos tabulados a seguir. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Matérias 11 
Tudo que vamos necessitar 8 
Para o trabalho 7 
Para faculdade 5 
Política 4 
Português 4 
Línguas Estrangeiras 4 
Educação para valorizar o outro 4 
Ciências 3 
Não respondeu 3 
Diversos 30  

Total de 40 elementos verificados Universo de 49 amostras 
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Tabela 5 - Resposta dos profissionais referente à função e importância da escola. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Formar cidadãos (críticos, participativos, 
autônomos, conscientes)  

9  

Transmissão/aquisição dos conhecimentos 8 
Transformar/construir sociedade (justa e igualitária) 5 
Preparar (Trabalho e faculdade) 3 
Manter os alunos matriculados 1 
Instrumentalizar os indivíduos  1 
Conexão realidade-conteúdo 1  

Total de 7 elementos verificados Universo de 21 amostras 
Fonte: a própria autora. 

A partir da visualização da tabela em comparação ao que foi aferido 

no Projeto Político-Pedagógico da escola é possível, mais uma vez, perceber que 

este corresponde às demandas e intenções dos sujeitos envolvidos neste espaço 

escolar. Haja visto que coadunam as concepções do sujeito que se quer formar e 

função da escola e da educação presentes no PPP com o que foi verificado na 

tabela acima. Enfatizamos novamente, que é possível e já vem ocorrendo nas 

escolas uma perspectiva diferente de educação, a mesma que apresentamos no 

primeiro capítulo como perspectivo de enfrentamento dos padrões impostos, mesmo 

que por vezes os sujeitos não nomeiem desta maneira, mas está presente no plano 

teórico-prático dos sujeitos envolvidos no processo educacional a necessidade e 

intenção de transformação.  

Neste processo de materialização das intenções transformadoras, já 

havíamos no segundo capítulo deste trabalho, discutido a importância do trabalho 

coletivo. Referente a este elemento verificamos que os profissionais entendem que 

ele acontece de várias formas, das quais podemos citar, “através de diversos 

segmentos da comunidade escolar tais como: conselho escolar, APMF, grêmio 

estudantil (formação em andamento), equipe pedagógica, conselho de classe, ...”, 

“em reuniões, práticas pedagógicas, discussões e conversas cotidianas”. No 

entanto, o trabalho coletivo acontece nas práticas cotidianas individuais que 

contemplem e respeitem os interesses do coletivo, na qual são efetivados os 

compromissos assumidos por todos.  

Desta forma é importante que os profissionais percebam que o 

trabalho por eles realizado individualmente no interior da escola interfere no conjunto 

de ações da mesma, ou seja, no coletivo do trabalho que não se dá de forma 
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fragmentada, e este deve, ter por base cumprir a função social de transmissão dos 

conhecimentos humanos. E ainda, o trabalho coletivo demonstra o 

comprometimento político e pedagógico dos profissionais, fundamental para a 

concretização de um projeto transformador. 

Em relação ao Projeto Político-Pedagógico, vinte e quatro 

estudantes disseram conhecê-lo e vinte e cinco não, mas quando questionados se 

podem participar da elaboração e reelaboração do mesmo, trinta e dois disseram 

que sim e dezessete não. O que demonstra que os discentes se percebem parte 

deste processo, e mesmo os que não conhecem o PPP, o pressupõe como 

importante.  

Os estudantes se veem participando da construção do PPP da 

seguinte forma: 

Tabela 6 – Respostas dos estudantes referente ao PPP. 

Elementos de Análise Nº de Incidências 

Dando opinião 16 
Ouvindo e colaborando 3 
Ajudando nas atividades 2 
Ajudando a selecionar assuntos 2 
Sim, mas não sugere 4 
Diversos 7 

Total de 11 elementos verificados Universo de 49 amostras 
Fonte: a própria autora. 

Ainda que, os discentes se percebam participando da elaboração do 

PPP em sua maioria “dando opinião”, isso não pode ser desvalorizado, pois é assim 

que se viabilizará a reflexão do processo educativo no interior da escola. Existe 

também, a intenção de “ajudar nas atividades”, de “ouvir e colaborar”, ou seja, de 

implantar, pôr em prática, materializar o PPP, em que a colaboração, constituísse 

como participação efetiva no processo de efetivar os compromissos assumidos.   

Os profissionais percebem e apontam a importância do PPP, 

principalmente como possibilidade de pensar, discutir a escola, suas ações e 

intenções, e planejar um trabalho coletivo e intencional, os quais percebem 

necessárias as suas práticas. Embora nem todos tenham participado da sua 

construção e reformulação, a implantação/materialização efetiva-se com o 

comprometimento de todos os profissionais com o que foi assumido coletivamente 

no PPP da escola. 
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Ressaltamos aqui a importância do PPP para a escola realizar um 

trabalho que vislumbre a instrumentalização dos sujeitos. Entendendo que os 

estudantes têm uma perspectiva de concretização que é impulsionada pelo 

comprometimento dos profissionais, consideramos que a efetivação do que é 

proposto será ainda mais visível com o envolvimento mais ativo dos mesmos, 

principalmente pelo Grêmio Estudantil, que possibilitará a organização coletiva dos 

estudantes. 

É importante salientar o PPP como um processo de reflexão e ação, 

que significa, pensá-lo como trabalho, ou seja, “[...] como relação entre o homem - 

sujeito - e o mundo objetivo que o rodeia, como intercâmbio entre o homem e a 

natureza, como síntese de pensamento e ação, de atividade física e intelectual, 

como modificação consciente do objeto, como práxis.” (ENGUITA, 1993, p.307, grifo 

do autor). 

A contradição presente na escola, conforme apresentamos em 

nosso trabalho, por meio da transmissão dos conhecimentos humanos 

sistematizados ao longo da história da humanidade é a possibilidade de mudança, 

que deve ocorrer já no cotidiano da escola. A aquisição destes conhecimentos é a 

base para instrumentalização dos sujeitos à transformação da sociedade. 

Entendendo ainda, que o conhecimento é parte constituinte dos meios de produção 

e estão em poderio do capital (DUARTE; SAVIANI, 2012).  

Logo, mesmo com a escola pública sendo utilizada como 

instrumento ideológico do Estado, ainda assim, sua existência é mais que justificada, 

pois também é em seu interior que existe a possibilidade de conscientizar 

coletivamente a classe trabalhadora, para sua união e concomitante luta em torno de 

seus interesses comuns como classe.  

Neste processo, se o trabalho educativo acontece com base na 

“falsa consciência”, é imprescindível superá-la, entendendo que “[...] é a existência 

que determina a consciência, se a consciência não é mais do que o ser consciente, 

a forma consciente do ser social [...] [deve ser] a crítica que se torna atividade 

crítico-prática, práxis revolucionária.” (ENGUITA, 1993, p.124, grifo nosso). 

Marx e Engels (2006) apontam que o Estado atende apenas aos 

interesses do capital, sendo representante da minoria que detêm o poder no 
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capitalismo, onde “[...] o Estado adquiriu uma existência particular a par, e fora, da 

sociedade civil; mas ele nada mais é do que a forma de organização que os 

burgueses se dão, tanto externa como internamente, para garantia mútua da sua 

propriedade e dos seus interesses.” (MARX E ENGELS, 2006, p.7).  

Nesta perspectiva, e diante do que foi apresentado neste capítulo, 

não podemos esperar do Estado a efetivação de ações instrumentalizadoras. Como 

profissionais da educação, devemos garantir essa instrumentalização com 

compromisso político e pedagógico, a partir dos saberes teórico-práticos inerentes a 

nossa profissão, assegurando tanto que o trabalho coletivo, quanto as atividades 

curriculares sejam materializados, com respaldo de um Projeto Político-Pedagógico 

que tendo a práxis como princípio corresponda a demanda histórica da classe 

trabalhadora pela transformação.   

 



 53 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nossa intenção em realizar a pesquisa aqui apresentada advém das 

vivências históricas que constituíram nossa consciência e fazem parte de nossas 

concepções e interesses. Observamos a escola pública ao dispor daqueles que se 

utilizam dela para a manutenção e reprodução do status quo. Vislumbrando o 

enfrentamento desta condição de reprodução delegada a escola pública no Brasil, 

nos propomos a pensar o Projeto Político-Pedagógico como base a efetivação do 

trabalho coletivo e das atividades curriculares, tendo como ponto de partida a 

transmissão dos conhecimentos construídos e sistematizados historicamente pelos 

seres humanos como função social da escola.  

Para este fim, elencamos como princípio a práxis, que é constituída 

a partir do compromisso político e pedagógico da classe trabalhadora (professores) 

para com a classe trabalhadora. Isso significa que o trabalho pedagógico, assim 

como, as atividades curriculares devem corresponder aos interesses do proletariado. 

No entanto, não podemos pensar este último como o sujeito imediatamente dado, 

mas como sujeito concreto que historicamente demanda uma transformação social 

que lhe possibilite uma vida plena. 

No primeiro capítulo, fizemos a discussão da função social da escola 

exatamente para refletir a influência da ideologia no interior desta instituição, o que 

nos viabilizou perceber o quão bem respaldado teoricamente o profissional da 

educação deve estar para atuar na escola pública e a necessidade de ter 

consciência e intencionalidade para o enfrentamento das condições dadas na 

sociedade. Para isso, com vistas ao rompimento da reprodução da ideologia 

dominante, propomos uma perspectiva de enfrentamento intentando pela 

instrumentalização dos sujeitos à práxis transformadora, por meio da transmissão 

dos conhecimentos humanos sistematizados historicamente.  

No segundo capítulo, tratamos do Projeto Político-Pedagógico em si, 

entendendo que uma perspectiva de enfrentamento a realidade posta, exige a 

reflexão do processo escolar e do processo de elaboração deste projeto que 

envolva/contemple a realidade intra e extra-escolar, considerando seus sujeitos 

concretos e a função social da escola com vistas à transformação, materializando 

assim, um trabalho coletivo e um currículo pautados no princípio da práxis.  
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Por último, no terceiro capítulo apresentamos as análises realizadas 

a partir do estudo da representação da realidade por parte dos profissionais e 

estudantes, objetivando demonstrar como o PPP, pode além de corresponder a 

realidade e os sujeitos concretos, se materializar, proporcionando uma formação 

humana, que instrumentaliza os sujeitos à práxis. E ainda, visualizamos que os 

discentes demandam por conhecimento e esperam que emane da escola, delegam 

a esta um papel fundamental em suas vidas e acreditam nela para viabilizar um 

futuro melhor.  

Contudo, a importância de nosso trabalho reside principalmente em 

evidenciar como o Projeto Político-Pedagógico precisa se materializar, com vistas a 

orientação do trabalho coletivo e das atividades curriculares, e ainda que é possível 

que contemple uma proposta transformadora. Verificamos também, que os 

estudantes e os profissionais da educação percebem o espaço escolar formal como 

necessário da constituição do ser humano e veem nela uma perspectiva para um 

futuro melhor. 

Mesmo considerando os limites do PPP entendemos que as 

possibilidades de enfrentar às condições reais de existência, que influenciam tanto a 

escola pública, quanto a classe trabalhadora e seus filhos seriam reduzidas sem 

este documento. Visto que na perspectiva nos profissionais, as possibilidades de 

pensar, discutir, a escola, suas ações e intenções, e planejar um trabalho coletivo e 

intencional dão-se com o Projeto Político-Pedagógico, elementos apontados como 

necessários a suas práticas.  

Defendemos que o compromisso político e pedagógico é o princípio 

do trabalho escolar e a práxis é o princípio do sujeito que se quer formar. A práxis, 

nesta perspectiva, se dá no processo educativo e, na instrumentalização dos sujeitos 

educativos com vistas a compreensão e atuação consciente, pensada e intencional, 

pautado no trabalho como única forma de ação humana que transforma a realidade, 

o outro e a si mesmo, a destacamos assim, como categoria central à alteração da 

realidade. 

O PPP constitui-se assim, como orientador do trabalho pedagógico e 

das atividades curriculares, sendo auxiliador na concretização da função da escola 

que corresponda aos interesses da classe trabalhadora e seus filhos, dado seu 

cunho político, ou seja, este envolve uma escolha intencional que organiza o 
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pedagógico da escola. Compreendemos o PPP como o projeto de ações permeado 

de escolhas intencionais que deve organizar “o quê” e “como” os conteúdos serão 

transmitidos no interior da escola pública, sendo um compromisso assumido 

coletivamente.  
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APÊNDICE A 
 

Questionário Estudantes 

 

1) O que você acha que precisa ser melhorado no colégio? Por quê? Tem alguma 

sugestão para realizar essas mudanças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Você participa das decisões do colégio? De que forma isto ocorre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Você considera que ao participar das decisões pode ajudar na melhoria do 

colégio? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Qual o papel da escola pra você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) O que você acha que é importante ser ensinado na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Você sabia que no colégio existe um documento chamado Projeto Político-

Pedagógico e que ele é o planejamento das atividades desenvolvidas pela escola? 

(__) Sim (__) Não 
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- Você acha que pode participar da construção desse documento? (__) Sim (__) Não 

- De que maneira?
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APÊNDICE B 
 

Questionário Profissionais  

 

1) O que você acha que precisa ser melhorado no colégio? Por quê? Tem alguma 

sugestão para realizar essas mudanças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Você participa das decisões do colégio? De que forma isto ocorre? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Você considera que ao participar das decisões pode ajudar na melhoria do 

colégio? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Como acontece o trabalho coletivo no colégio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5) Você considera que o trabalho coletivo pode transformar o colégio? Comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Como você participa do processo de construção, implantação e reformulação do 

Projeto Político-Pedagógico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Para você qual a importância da escola na sociedade e qual é a função social da 

escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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