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RESUMO 

 

 
Apresenta a análise do discurso de quatorze sites escolares de instituições da rede 
de ensino privada localizadas na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de 
Janeiro. Objetiva apresentar as diferentes concepções a respeito de qual deve ser o 
papel da escola na sociedade segundo as teorias de Durkheim, Schultz e Freire, que 
diferem entre si.Apresenta a partir de seis categorias analíticas, os slogans, as 
propostas político pedagógicas, as missões e valores institucionais, as imagens 
divulgadas,as ênfases dadas em suas propagandas e as atividades extracurriculares 
ofertadas pelas diferentes escolas presentes na pesquisa. Ressalta a importância da 
educação na sociedade para a continuidade da mesma, como as demais escolas 
estão se apresentando para alcançar este objetivoe o que elas enxergam como 
sendo essencial para a formação dos indivíduos. Considera no final as reais 
intenções das instituições em relação à oferta do ensino, como tendo como objetivo 
a formação dos indivíduos e em alguns casos, também o lucro e a mercantilização 
da educação.  
 
 
Palavras-chave: Papel da Educação. Ensino Privado. Sociedade. Website Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This research presents the discourse analysis of fourteen school websites of private 
education institutions located in the city of Niterói, metropolitan region of Rio de 
Janeiro. It aims to present the different conceptions about what should be the role of 
the school in society according to the theories of Durkheim, Schultz and Freire, which 
differ from each other. It presents from six analytical categories, the slogans, the 
pedagogical political proposals, the institutional missions and values, the 
disseminated images, the emphases given in their advertisements and the 
extracurricular activities offered by the different schools present in the research. It 
emphasizes the importance of education in society for its continuity, as the other 
schools are presenting themselves to achieve this goal and what they see as 
essential for the formation of individuals. In the end it considers the real intentions of 
the institutions in relation to the offer of education, as having as objective the 
formation of the individuals and in some cases also the profit and the 
commercialization of the education. 
 
 
Keywords: Function of Education. Private Education. Society. School Website. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A educação é um tema muito discutido não somente por parte das instituições 

pedagógicas, mas pela sociedade como um todo, por ser considerado um tema 

central na modernidade que diz respeito a todos os indivíduos. A sua trajetória e 

consequentemente, o debate acerca dela, se dá de acordo com o desenvolvimento 

da sociedade, reflexo de mudanças culturais, sociais, econômicas e políticas. Arena 

de debates e disputas, o desenvolvimento e a consolidação da educação na 

sociedade não se dão de forma homogênea, de modo que todos concordem com 

qual deva ser seu papel e que caminhos ela deve seguir. Pelo contrário, existem 

diversas linhas de pensamento sobre a educação e sobre como ela deve agir para 

com os educandos, que objetivos deve ter e o que deve priorizar na formação dos 

mesmos. 

Existem formas diversas de se pensar a escola e sua função, ao mesmo 

tempo em que existem aspectos comuns entre as linhas teóricas e as práticas da 

educação. Mesmo que existam dois modelos que visem um objetivo diferente para o 

educando, podem esses dois modelos concordar no fato de que a educação, através 

da escolarização, serve para preparar o indivíduo para a vida em sociedade, sendo 

esta, uma noção ampla do papel da educação. Partindo do princípio que se trata de 

um objetivo neutro e que existem diferentes formas de se alcançá-lo, as principais 

questões levantadas  são: que vida em sociedade é esta? Qual é a visão de 

sociedade dessa escola? O que a escola busca alcançar com os estudantes?  

Tendo em vista esses questionamentos, este trabalho busca articular 

diferentes perspectivas do papel da escola na sociedade, a partir do pensamento de 

autores clássicos da área como Émile Durkheim (escola socializadora), Paulo Freire 

(escola crítica), Theodore Schultz (escola como capital humano) dentre outros para 

entender melhor como essas perspectivas diversas são comunicadas para os alunos 

e suas famílias pelas instituições escolares.  

Empiricamente, este trabalho busca analisar como instituições de ensino 

privado da cidade de Niterói se apresentam para o seu público alvo através de sites 

institucionais. Entendendo-se que atualmente, na era da internet, os sites em geral 

vêm se tornando uma das principais plataformas de diálogo com o público para a 

divulgação de produtos ou serviços ofertados, se faz imprescindível a análise dos 

mesmos no âmbito educacional para entender o que as escolas querem transmitir às 
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famílias, de que forma elas escolhem fazer isso e que público elas buscam atingir e 

atrair. 

Como dito anteriormente, a educação tem seu desenvolvimento influenciado a 

partir da configuração da sociedade na qual ela se encontra. Dentro de uma 

sociedade capitalista é esperado que o sistema educacional reflita de certa maneira 

valores atrelados a essa concepção de produção, exploração e comercialização de 

riquezas. Porém, pode ser esperado alternativas educacionais que disputem o 

modelo de sociedade imposto pelo capitalismo neoliberal mesmo que essas escolas 

acabem ocupando lugares menores e escanteados no sistema. Com o avanço do 

sistema capitalista e sistema econômico conhecido por neoliberalismo, onde uma 

das principais características é o incentivo ao individualismo, empresas privadas e 

competitividade no mercado, observamos no sistema escolar a ênfase no que se 

entende por mercantilização da educação “voltada para uma qualificação que atenda 

aos interesses dos mercados de trabalho, ao mesmo tempo em que constrói uma 

hierarquia rígida sobre a possibilidade de seu acesso por parte dos indivíduos.” 

(Costa, 2011, pag. 2).  

A escola mercantilizada seria hipoteticamente o modelo que mais se espera 

encontrar dentro do sistema educacional. Isto porque, atrelar a educação ao 

sucesso no mercado de trabalho, ou seja, entender o diploma como passe para 

retornos materiais seria um dos valores socialmente hegemônicos dentro da nossa 

sociedade. Esta pesquisa, contudo, buscará entender, em parte, como esses valores 

são transmitidos através da promoção institucional presentes nos sites das escolas 

privadas de Niterói. E, também, quais outros valores vinculados à educação estão 

presentes nesta forma de comunicação estabelecida entre escolas e famílias.  

O conjunto de instituições analisadas faz parte da rede privada de ensino da 

cidade de Niterói. Quando a rede privada de ensino é analisada deve ser levado em 

conta que, diferentemente da rede pública, as instituições particulares buscam atrair 

pessoas que se interessem pelo seu serviço ofertado e queiram adquirí-lo, comprá-

lo, portanto a comunicação institucional é uma dimensão estratégica nesta relação. 

Ao passo que as escolas são vistas como mercadoria pelas famílias, as famílias são 

vistas como clientes que a escola precisa conquistar, para se manter em 

funcionamento e, em grande parte das vezes, manter o lucro de quem quer que seja 

o/a seu/sua proprietário/a.  
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É comum as escolas investirem em grandes propagandas que mostrem 

aspectos positivos dela, frases de efeito que levem a crer que aquela escola é o 

lugar ideal para as famílias colocarem as crianças, imagens alegres e que ilustrem 

atividades diversas e interessantes para as crianças, dentre outras coisas. Aspectos 

estes, que acabam por incentivar uma competitividade entre as demais escolas de 

uma mesma cidade ou estado.  

O objetivo desta pesquisa é evidenciar, por meio da análise de sites 

institucionais escolares, quais são tais diferenças e similaridades na visão de mundo 

das escolas sobre o que deve ser transmitido aos jovens por meio da educação e 

também qual o papel da educação para as escolas hoje em dia. Levando em 

consideração o fato de que as escolas privadas podem possuir objetivos para com 

as famílias e os jovens, que vão além de simplesmente formá-los para a vida social 

e transmitir a eles conhecimentos e artifícios para conviverem com os demais 

indivíduos.  

Esta monografia conta com 3 capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo são apresentadas três grandes linhas 

teóricas a respeito da educação que servirão como guia para as análises efetuadas. 

No segundo capítulo, os dados e a metodologia utilizada são descritos. Já no 

terceiro, atircula-se a discussão teórica e a análise dos discursos institucionais 

coletados nos sites. Por fim, retoma-se a discussão nas considerações finais.  
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2. ABORDAGENS CLÁSSICAS SOBRE A EDUCAÇÃO E A SUA FUNÇÃO NA 

SOCIEDADE MODERNA 

 

No universo das Ciências Sociais e Humanas, os objetos mais estudados são 

os indivíduos, as sociedades e as relações existentes entre eles. Tais relações 

podem se dar em inúmeras instâncias, de diferentes modos e com diferentes 

finalidades. Entretanto, um fator que todas as diversas sociedades mundo afora têm, 

é que de alguma forma seus conhecimentos devem ser, e são, passados de geração 

para geração.  

      John Dewey diz que “A distinção mais notável entre seres vivos e seres 

inanimados é que os primeiros se mantêm por renovação” (2001, pag. 5) e isso 

significa que, na medida em que os indivíduos de uma sociedade envelhecem e 

morrem, outros indivíduos nascem e crescem. Tendo isto em vista, um ponto 

importante a se pensar a respeito é em como essa sociedade se mantém, mesmo 

com uma parcela de seus membros morrendo. Questão que nos leva a pensar sobre 

a educação e a transmissão de conhecimento em uma determinada cultura e 

sociedade e em como ela se faz não só importante, quanto necessária para a 

sobrevivência e continuidade de uma cultura ou sociedade.  

Toda sociedade possui um projeto que está em constante construção e 

constante mudança. Porém não são mudanças drásticas e nem recomeços “do zero” 

a cada nova geração de indivíduos, são - em sua maioria - mudanças graduais que 

teoricamente buscam uma melhoria e um progresso daquela sociedade e que, se 

analisarmos bem de perto, podemos nem perceber inicialmente. Pois, de certo modo 

a concepção de mundo, a forma de agir em sociedade, a forma de se comunicar e a 

maneira de se fazer determinadas coisas, são transmitidas aos novos membros 

daquele grupo social. O projeto maior daquele grupo é mantido como base e 

transmitido para que sirva de referência para os novos membros e suas prováveis 

alterações ao longo dos anos. E é através da educação que é transmitido este 

conjunto de conhecimentos e experiências.  

 Porém, antes de se discutir a importância da educação na sociedade é 

preciso se discutir o que faz com que ela seja possível de existir na humanidade. Em 

seu texto “A educabilidade como dimensão antropológica”, Adalberto Dias de 

Carvalho discute o fenômeno da educabilidade como sendo a capacidade do ser 
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humano de poder educar e de poder ser educado. Devido à sua maleabilidade e 

plasticidade, o ser humano possui a capacidade de ser moldado, de se desenvolver 

e desta forma, de sobreviver. Entretanto esta educabilidade não existe somente pelo 

fato de que são seres humanos e por isso, racionais. Ela existe a partir do momento 

em que há uma previsão para o futuro, um projeto para a sociedade em questão, a 

partir do momento em que os indivíduos buscam dar continuidade à cultura na qual 

estão inseridos.  

 Para além da educabilidade, a comunicação entre os indivíduos de uma 

mesma sociedade também se faz essencial. Só existirá uma comunidade se 

existirem sentimentos, pensamentos ou situações em comum entre seus membros, 

e a transmissão de tais valores só será possível se houver comunicação entre os 

mesmos, para partilharem entre si as mais diversas experiências e assim, todos 

estarem cientes de que passam pelas mesmas questões e têm os mesmos 

problemas, trazendo à tona o conceito de comunidade. Comunicação esta, que só 

terá algum sentido, se feita a partir dos códigos e caracteres específicos daquela 

comunidade, caso contrário não fará sentido algum para nenhum de seus 

integrantes. A existência desta comunicação não se faz importante somente para a 

integração e aprendizado dos diferentes indivíduos de uma mesma comunidade 

como um grupo, mas também para o aprendizado de cada um consigo próprio, pois, 

a partir do momento em que uma pessoa transmite algo à alguém, além de aprender 

com o outro ela também aprende consigo mesma, se ouvindo. Quando existe a 

partilha de conhecimentos e experiências, acontece de aprendermos com o outro 

com quem falamos, mas também, reaprendermos e redescobrirmos informações 

sobre nós mesmos, na medida em que falamos e nos ouvimos. Com isso, é possível 

dizer que toda comunicação é educativa, tanto para quem está se expressando, 

quanto para quem está ouvindo ou assistindo. Seja numa aula, numa conversa de 

bar, numa peça de teatro ou até mesmo durante uma partida de jogo de tabuleiro ou 

de vídeo-game, se existir um objeto em comum, assim como símbolos e códigos que 

os indivíduos presentes compartilhem, haverá uma troca de conhecimentos e 

experiências e possivelmente haverá aprendizado de pelo menos uma das partes.  

 Ambos os fatores citados, a educabilidade e a comunicação entre os 

indivíduos, são necessários para que haja um processo educativo. Processo este 

que pode ser compreendido de diversas formas, que pode obter diversas metas e 
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também pode ser colocado em prática de diferentes maneiras possíveis, como será 

analisado a seguir.  

Acima foi descrita uma concepção histórica antropológica do papel da 

educação como sendo o elemento de formação e da continuidade da sociedade ao 

longo dos anos. É interessante analisar como a educação vai assumindo novas 

funções com as mudanças sociais. Dentro uma sociedade originária, como os 

grupos indígenas, a transmissão de mitos de criação através dos rituais pode ser 

lido dentro desta perspectiva como uma importante estratégia de educação 

comunitária buscando a permanência do grupo. O interesse desta pesquisa é 

discutir as funções da educação na atualidade. Para tanto, é importante salientar 

que o entendimento de qual deva ser este papel está em constante mudança, tanto 

para teóricos que se dedicam ao tema, quanto para a própria sociedade e o senso 

comum nela presente.  

Apesar de o objetivo ainda parecer o mesmo e ter como foco a perpetuação 

de um grupo social ou de um projeto cultural, os moldes e as práticas são um pouco 

diferentes. Nos últimos séculos e décadas, a educação foi e continua sendo 

institucionalizada na maior parte das sociedades ao redor do mundo, sendo 

legitimada principalmente através da escolarização dos indivíduos. A educação que 

antes era de certa forma mais fluida e ficava a cargo das famílias ou até mesmo das 

diferentes comunidades dentro de uma mesma sociedade, atualmente é uma 

instituição social, a qual chamamos de escola. Entendendo como uma instituição 

social, um instrumento da sociedade responsável por organizar, regular, disciplinar e 

até mesmo controlar os indivíduos a partir de regras reconhecidas e legitimadas 

pelas pessoas, a escola têm como objetivo transmitir valores, princípios e 

conhecimentos gerais aos estudantes  formando-os para a vida social de um modo 

minimamente comum entre uma escola e outra. Este processo de institucionalização 

da educação dos membros de uma sociedade é contemporâneo do advento da 

Modernidade, suas instituições e valores.  

Com isso,  a escolarização, a prática do ensino e principalmente a função da 

escola na sociedade, vem sendo pensada por diversos autores ao longo dos anos. 

Assim como as sociedades - e também os grupos sociais dentro de uma mesma 

sociedade - não são todas iguais e não contém os mesmos objetivos específicos, a 

educação se dá de formas distintas e as escolas também possuem diferentes 

práticas e formas de atuar para alcançar tais objetivos. Alguns autores que tratam 
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deste assunto e pensam qual é ou deve ser a função da educação na sociedade 

são: Paulo Freire, John Dewey, Émile Durkheim, Theodore Schultz, dentre outros.  

 Assim como Dewey, Durkheim também apresenta o pensamento de que as 

sociedades utilizam da educação para sobreviverem e se reinventarem ao longo dos 

anos. Porém Émile Durkheim vai além disso e considera que a função da educação 

em uma sociedade não seja somente a sobrevivência. No primeiro capítulo do livro 

“Sociologia e Educação”, é apresentada a visão do autor a respeito da função da 

educação para com os indivíduos e os grupos sociais nos quais eles estão inseridos. 

Para Émile Durkheim, a educação deve servir ao ser humano, partindo do princípio 

de que é ela que garante a possibilidade da existência social de cada um e 

principalmente da socialização dos indivíduos, garantindo que os sujeitos consigam 

se relacionar com as outras pessoas e viver em coletivo.  

 O autor apresenta dois diferentes entendimentos do papel da educação antes 

de apresentar o seu próprio, a visão de Kant e de J. Mill. Respectivamente, “o 

objetivo da educação é o de desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que 

ele é capaz”, entendendo-se por perfeição o “desenvolvimento harmônico de todas 

as faculdades humanas” (Durkheim, 2007, pág. 44) e “fazer do indivíduo um 

instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus semelhantes”. No entanto, 

Durkheim não crê que essas definições sejam capazes de explicar a fundo, o papel 

da educação na sociedade. Ele analisa que ao longo da História, existiram diversos 

tipos de sociedade e diversas classificações dentro de cada uma e, cada sociedade 

possuiu um sistema educativo imposto à todos, sem o qual não teriam acesso à 

regras ou costumes daquele grupo social e não teria como agir em harmonia com 

outros sujeitos. Com isso, Émile Durkheim diz que existem diferentes tipos de 

educação, que são mais bem percebidos quando comparadas diferentes classes 

sociais ou diferentes grupos sociais (classificações dentro de uma sociedade), 

porém apesar de a prática e os meios de educar serem diferentes, o objetivo é o 

mesmo em todos os casos e culturas: A socialização dos indivíduos. 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que 
ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objetivo suscitar e 
desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais dela exigidos pela sociedade política em seu conjunto e o meio 
especial ao qual é especificamente destinada. (DURKHEIM, 1992, pág. 53)  

  

Isto é, o objetivo da educação, na visão de Émile Durkheim, é o de transmitir 

aos jovens membros daquele grupo os valores, costumes, regras e pensamentos do 
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grupo ao qual eles estão inseridos, para que futuramente possam conviver em 

harmonia e coletividade com os demais indivíduos. Regras estas, que são tanto 

gerais, quanto específicas. As regras gerais existem para que indivíduos de 

diferentes classes ou grupos sociais consigam se relacionar entre si, cada um 

sabendo da sua função e seus direitos e deveres para com o outro e a sociedade 

propriamente dita. Já as regras específicas servem para que esses mesmos 

indivíduos tenham a capacidade de interagir com outras pessoas do seu mesmo 

grupo social, sabendo o que dentro dele, ela pode ou não fazer e como deve ou não 

agir para manter a organização de sua classe.  

 Tendo como exemplos as visões acerca da função da educação de Dewey, 

como mantenedora de um projeto de sociedade e sobrevivência da mesma, e de  

Durkheim, como socializadora dos indivíduos na sociedade a qual estão inseridos 

para uma manutenção da ordem social, outra análise do papel da educação é a de 

Theodore Schultz da educação como capital humano.  

 Schultz discute em seu livro o mistério da abundância moderna que ele diz se 

tratar da abundância de bens, de serviços e de um tempo livre maior para lazer. Ele 

apresenta a evolução das discussões feitas por economistas a respeito das causas 

deste ‘mistério’. A primeira linha argumentativa seria a crença de que seria 

necessário  o país contar com muitos recursos naturais para obter um bom 

desenvolvimento e grande riqueza, mas esta hipótese é refutada tendo em vista o 

Japão, que não possui muitos recursos naturais e é desenvolvido. Posteriormente, 

passam a crer que o país deva ser de grande território para alcançar a abundância 

moderna, o que também é refutado, pois países como Dinamarca e Suécia não são 

grandes e também são bem desenvolvidos. Finalmente,  passam a defender a ideia 

de que a industrialização, a eletrificação e as organizações para fazer máquinas são 

as fontes para a riqueza de um país, argumento que também se torna inconsistente 

por falta de uma agricultura moderna e/ou capacidade de produzir itens industriais 

mais baratos do que no exterior. Então o autor chega à conclusão de que não é o 

crescimento econômico o segredo para a abundância moderna.  

 Schultz argumenta que o pensamento econômico tem negligenciado examinar 

o investimento feito tanto no homem quanto na pesquisa, para explicar este mistério 

moderno.  O autor intitula de “capital humano” o investimento feito no homem e vai 

dizer que, como consequência desse investimento, têm-se um aumento na riqueza 

de um país. De acordo com o autor, as pessoas são uma parte muito importante 
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quando se diz respeito à riqueza das nações, por suas capacidades produtivas e por 

essas capacidades poderem ser incrementadas e melhoradas, aumentando assim a 

produção do país consequentemente. Ele classifica o capital humano como sendo o 

investimento referente à: escolaridade e educação de nível mais alto, treinamento 

realizado no local do emprego, migração, saúde, informação econômica, 

alimentação e habitação. 

 Theodore Schultz apresenta como capital humano as capacidades e os 

conhecimentos (que possuem valor econômico) adquiridos pelo indivíduo ao longo 

da vida tanto pessoal quanto profissional. Habilidades estas que podem ser 

treinadas e melhoradas e que, de alguma maneira, agreguem valor e melhorem a 

qualidade do trabalho e as funções prestadas por ele na sociedade, causando assim 

uma maior e melhor influência e produtividade no aumento de riqueza e abundância 

moderna antes visto como um mistério por economistas. O autor comenta sobre dois 

pensamentos à respeito do investimento no capital humano onde um é a ideia de 

que as pessoas buscam se aperfeiçoar para servirem às outras pessoas e dar 

riqueza à elas diretamente, e outra que diz que as pessoas buscam treinar e se 

aperfeiçoar e investem em si mesmas (cursos, pós-graduações e etc.) para terem 

uma maior possibilidades de escolhas futuras, um maior raio de opções a seguir.  

 Com relação à educação, Schultz apresenta como forma de investimento no 

capital humano, as contratações de equipes de professores, bibliotecários e 

administradores que se responsabilizam por manter e operar instituições 

educacionais. Ele demonstra que conforme o investimento na educação e 

consequentemente com o aumento da escolaridade, cresce também a renda dos 

indivíduos e a riqueza da nação. Porém, apesar de defender que haja certo 

investimento no capital humano e, neste caso, na educação, Schultz também diz 

que não é o que acontece na realidade, mas que o foco maior de investimento 

acaba sendo o capital não-humano. Sem o desmerecimento em tal ação, se houver 

somente investimento em máquinas e outros tipos de capital não-humano e não 

houver a mesma preocupação com o conhecimento e o desenvolvimento das 

capacidades dos sujeitos, não haverá um progresso, economicamente (e também de 

cunho político e crítico), na sociedade. Como pode ser visto na passagem: 

Algum crescimento, sem dúvida, resulta do aumento de mais capital 

convencional, embora o trabalho disponível esteja carente tanto de capacitação 

técnica quanto de conhecimentos. Mas o índice de crescimento será seriamente 
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limitado. Simplesmente não é possível ter-se os frutos de uma agricultura moderna e 

a abundância da moderna indústria  sem que se façam grandes investimentos nos 

seres humanos. (SCHULTZ, 1971, pág. 52) 

E, apesar de existir a ideia de que as pessoas podem investir em si mesmas 

para ampliarem suas possibilidades de escolhas profissionais futuras, também 

existem obstáculos quanto a isso, colocados pela própria sociedade. 

Há muitos empecilhos à livre escolha das profissões. A discriminação racial 
e a discriminação religiosa são ainda bastante difundidas. As associações 
profissionais também são obstáculo à entrada, por exemplo, na carreira da 
medicina. Tais interferências propositadas colocam o investimento, nesta 
forma de capital humano, substancialmente abaixo do seu ponto ótimo. 
(SCHULTZ, 1971, pág. 49) 

 

 Portanto, pode-se concluir que, para Theodore Schultz a educação, assim 

como diversas outras instâncias da vida do sujeito, é um capital humano. E deve 

receber atenção como qualquer outro tipo de capital, senão mais, assim como deve 

obter investimentos de terceiros e/ou pessoal, pois tem como função o melhor 

desenvolvimento dos conhecimentos e das capacidades produtivas de cada 

indivíduo a partir do treinamento e da especialização, com a finalidade de 

contribuírem para o crescimento da nação. 

 A terceira e última visão que será abordada nesta pesquisa com o intuito de 

apresentar outra perspectiva à respeito do papel da escola e da educação na 

sociedade, é a de Paulo Freire com o pensamento de que a educação deve assumir 

uma função crítica e libertadora.  

 Paulo Freire discute em seu texto “Pedagogia do Oprimido”, a função da 

educação atual na sociedade e apresenta sua ideia de qual, na verdade, deva ser a 

sua função para com os indivíduos. Através dos conceitos de “educação bancária” e 

“educação dialógica”, Freire faz as comparações entre os dois modelos de educação 

(o atual e o seu ideal).  

 O modelo de educação mais dissipado e utilizado atualmente, que é muito 

visto como eficaz e útil para a sociedade, trata-se do que Freire vai chamar de 

educação bancária. A prática docente hoje em dia possui o costume de transmitir um 

determinado “conhecimento” ao aluno, de passar informações julgadas como 

importantes e necessárias para o sujeito que está aprendendo, com a intenção de 

prepará-lo para a vida, mas sem que haja uma integração do próprio educando 

naquela ação. Freire vai intitular esse tipo de educação como bancária por 



22 
 

assemelhar essa transmissão de informações a um depósito feito em um banco, 

onde o educador seria quem está depositando algo e o educando seria o banco no 

qual algo está sendo depositado, sem qualquer crítica ou reflexão acerca daquilo 

que é depositado, no caso dito. Informações estas, que também não podem ser 

consideradas conhecimento, pois, conhecimento significa o ato de conhecer algo, de 

procurar saber sobre algo e de pesquisar sobre algo, a fim de conhecê-lo e ser 

capaz de falar sobre tal, o que não acontece em uma simples “narração”, como diz o 

autor, ocorrida na sala de aula.  

 Ao longo de sua discussão, Paulo Freire apresenta inúmeros argumentos a 

fim de defender seu posicionamento, dentre eles o de que o objetivo - implícito - 

deste modelo de educação é nada mais nada menos, que apassivar os homens, 

pois quanto mais passivos e domesticados eles estiverem, mais adequados ao 

mundo eles serão. Porque este modelo de educação não visa à reflexão e a crítica 

acerca do mundo em que se vive, pelo contrário, os impede de criar e atuar neste 

mundo com a intenção de transformá-lo. Esta educação age como uma forma de 

dominação do sujeito e de alienação do mesmo, ensinando-os como agir e pensar 

sobre o mundo que os cerca, sem criticá-lo ou ir contra as suas regras e conceitos 

que, de acordo com o autor, servem a uma classe dominante e que se pensa 

superior às outras pessoas com as quais convive.   

 Com isso, Freire é bem explícito em seu posicionamento quando apresenta 

um modelo alternativo a este citado anteriormente, um modelo onde a liberdade e o 

diálogo prevaleçam. Para ele, a busca pela liberdade deve partir de quem precisa 

ser liberto, não de outrem, que o está “salvando” de determinada situação. A 

liberdade deve acontecer em conjunto, em uma luta organizada, onde todos sejam 

protagonistas e compartilhem dos mesmos ideais e objetivos, a busca por ela nunca 

deve partir de alguém sozinho. Não é correto, na visão de Freire, que uma pessoa 

que está fora de determinada situação (ou até mesmo, alguém que seja responsável 

por isso), seja a protagonista na busca pela liberdade de quem está de fato sofrendo 

de alguma forma em uma relação de opressão. E enquanto liberdade, Freire 

entende ser a tomada de consciência à respeito da verdadeira circunstância na qual 

o indivíduo está vivendo, “Freire (2011a) enfatiza que os que se lançam na marcha 

da liberdade não se acomodam, não se ajustam à sociedade, mas a transforma e 

nessa transformação, educam-se.” (Rossetto, 2015, pag. 78). E o meio que ele crê 
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ser caminho para as pessoas descobrirem e alcançarem esse estado de consciência 

é a educação.  

Porém não uma educação bancária, mas sim uma educação que tenha como 

função ser problematizadora, questionadora, reflexiva e acima de tudo, uma 

educação humanizadora. Se as pessoas não se conscientizarem de que antes de 

qualquer feito, antes de tudo, elas são seres humanos e os outros com quem elas 

convivem também o são, não existirá a possibilidade de empatia entre todos e todas 

e consequentemente, não existirá uma luta conjunta e organizada em prol da 

liberdade de cada um.  

Segundo Freire, para que exista esse tipo de educação e para que ele 

funcione, é necessário uma pedagogia dialógica, ou seja, uma pedagogia que seja 

embasada no diálogo, na troca entre todos e todas, entre educadores e educandos. 

Ninguém deve presumir que sabe mais do que outra pessoa, nem que irá salvar 

várias pessoas com seus “conhecimentos” e teorias sobre o mundo. É importante 

haver o diálogo na prática pedagógica, para se compreender de onde o outro fala, 

qual a realidade das outras pessoas com quem está lidando e partir deste lugar, 

para discutir o funcionamento do mundo e das coisas. Todos devem ser ouvidos e 

respeitados igualmente, é necessário ter fé nos homens, porque cada um possui 

algo a acrescentar na vida dos outros e através do diálogo isso é possível. Portanto, 

se faz necessário empatia e diálogo, pois sem ambos, não existe comunicação e 

sem comunicação não é possível, na visão de Paulo Freire, existir educação e uma 

real aquisição de conhecimentos.  

Através do diálogo e da troca de experiências, têm-se a educação e também 

é possível a percepção de que educadores e educandos sejam, simultaneamente, 

educadores e educandos.  

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. 
(FREIRE, 1987, pág. 39) 

  

Isto posto, pode-se concluir que a visão de Paulo Freire à respeito do papel 

da educação na sociedade se faz por, através do diálogo e da real troca entre os 

envolvidos no ato da educação, auxiliar os educandos a terem um pensamento 

crítico no que diz respeito sua realidade e as questões que a permeiam, 

consequentemente construindo uma reflexão que o levará à liberdade tanto de 



24 
 

pensamento, quanto de vida propriamente dita, sem aceitar tudo que lhe é dito como 

sendo verdade absoluta e o certo a ser seguido. Portanto Paulo Freire acredita em 

uma educação crítica, reflexiva e principalmente transformadora em relação ao 

mundo ao qual todo ser humano está inserido, onde não haja hierarquia de poder de 

pessoas que supostamente “sabem mais” ou que “têm privilégios” sobre pessoas 

que supostamente “sabem menos” e são “inferiores”, autoridade de uns sobre outros 

nas atividades sociais e interpessoais e, sobretudo, a perpetuação de relações de 

opressão entre as pessoas de diferentes culturas e origens.  

 Com esta apresentação de diferentes autores e diferentes pensamentos 

acerca do que deva ser o papel da educação na sociedade, foram analisados sites 

de escolas privadas da cidade de Niterói com o intuito de, a partir das distintas 

visões sobre a educação, entender o que é proposto como ideal de educação pelas 

escolas hoje em dia e de que maneira elas entendem seu papel na sociedade, quais 

os seus objetivos, valores, projetos e missões para com os educandos e o que elas 

almejam alcançar com isso.  

 Tal reflexão foi orientada a partir de três chaves analíticas construídas sob 

inspiração das contribuições clássicas sobre o papel da escola na sociedade 

moderna, que serviram para o estudo a respeito de visões contemporâneas sobre 

qual deva ser o dever da escola na sociedade. São elas:  

 

 Escola Socializadora - visão Durkheimiana 

 

 Seriam as escolas que apostam nas mensagens de socialização dos 

indivíduos na sociedade, o convívio, a integração e a transmissão das 

regras que dizem respeito à sociedade e às diferentes classes 

existentes dentro dela para uma melhor organização da mesma. 

Escolas que dizem formar o estudante para a vida e para o mundo e 

fazer com que ele entenda que faz parte de um todo e deve contribuir 

para tal, seguindo regras, respeitando os outros indivíduos igualmente 

e agindo consciente e responsavelmente em sociedade. Podendo ter 

metodologias mais convencionais ou mais alternativas.  

 

 Escola Treinamento - visão de Schultz 
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 Seriam as escolas que têm como objetivo agregar mais conhecimentos 

e capacitações aos indivíduos, para serem utilizados no mercado de 

trabalho para o crescimento pessoal e também para o aumento da 

produtividade da empresa na qual aquela pessoa trabalha, dessa forma 

trazendo crescimento para o país como um todo. Escolas mais 

conteudistas, com objetivos de atingir metas, encaminhando os 

estudantes para a universidade ou curso técnico, para ingressarem no 

mercado de trabalho, com metodologias mais convencionais.  

 

 Escola Crítica e Transformadora - visão Freireana 

 

 Seriam as escolas que possuem um viés crítico acerca das relações 

sociais e da vida do indivíduo como um todo, que promovam a reflexão 

sobre a sociedade e também sua transformação, essencialmente 

através do diálogo entre os que se colocam como educadores e os que 

se colocam como educandos, obtendo uma relação não de hierarquia, 

autoridade e transmissão de conhecimentos e verdades absolutas, mas 

de troca de informações e experiências que façam parte das vidas dos 

presentes. Escolas vistas como “alternativas” com o objetivo de formar 

indivíduos autônomos, críticos e, sobretudo livres tanto no pensamento 

como na vida e nas relações, que não estabeleçam relações 

opressivas onde sejam dominados ou alienados por terceiros, mas que 

sejam autores da sua própria trajetória e busca por conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

 Partindo da discussão do capítulo anterior, foi feita uma planilha no Excel 

contendo todas as escolas selecionadas e as categorias que auxiliaram a análise 

dos dados. Compreendendo que os sites escolares muitas das vezes são a porta de 

entrada das famílias nos colégios privados e são uma das primeiras imagens acerca 

da proposta de educação deste colégio, estes sites foram tomados como as fontes 

dos dados desta pesquisa com o intuito de entender melhor a forma como os 

colégios decidem se apresentar para o público.  

 A análise dos dados associada à discussão teórica apresentada no primeiro 

capítulo buscará responder a seguinte questão de pesquisa: Qual (is) é (são) a (s) 

perspectiva (s) social (ais) em relação à educação transmitida às famílias pelas 

escolas da rede privada de Niterói?  

Para esta pesquisa foram selecionados, no dia 15 de setembro de 2019, 14 

sites escolares referentes a colégios do setor privado da cidade de Niterói: Espaço 

Aberto Escola, La Salle Abel, Assunção, Colégio Paulo Freire, AEN, Colégio Prisma, 

Escola Nossa, Centrinho, Pensi, Marília Mattoso, Objetivo, pH, Aldeia Curumim e 

GayLussac. E tais sites foram analisados a partir das seguintes categorias:  

 

 Slogan:  

 

 Assume-se como a definição de slogan uma frase curta que sirva de 

propaganda de alguma empresa ou serviço e que tem como objetivo 

fixar-se na mente das pessoas com facilidade. Essa categoria de 

análise foi escolhida por ser entendido que o slogan de uma escola 

privada pode ser reconhecido por todos em uma cidade e pode ser um 

diferencial na escolha da família, de onde colocar seu filho ou filha.  

 

 Missão Institucional / Valores: 

 

Entendendo-se como “missão” ou “valor” no contexto escolar, o 

objetivo que determinada escola procura atingir com o estudante e 

quais valores civis e morais ela acredita serem essenciais na formação 

do indivíduo. Essa categoria foi selecionada com a intenção de, assim 
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como com os autores citados anteriormente, entender um pouco a 

perspectiva em relação à educação que perpassa os ideais e atitudes 

da escola em relação à formação dos estudantes para a vida em 

sociedade.  

 

 Projeto Político Pedagógico: 

 

É chamado de Projeto Político Pedagógico, pois se trata de um projeto 

construído para ser realizado em um determinado período, político por 

ser responsável pela formação cidadã dos estudantes enquanto seres 

humanos sociais capazes de agir tanto individual quanto coletivamente 

e pedagógico porque contém os projetos educativos e atividades de 

ensino e aprendizagem que serão executados naquela instituição 

naquele determinado período. Portanto, o PPP é visto como um guia 

da escola, que deve ser seguido por todos nela presentes, sejam da 

parte educativa da sala de aula ou da administração, sendo obrigatória 

sua formulação em toda escola e podendo ser formulada da forma que 

o colégio preferir: por meio de assembleia geral, somente pela direção, 

somente pelos professores, etc. O PPP foi visto como uma categoria 

importante a ser abordada na pesquisa por conta do seu caráter de 

base para qualquer escola, sendo imprescindível sua presença, 

entendimento e prática por parte de todos na escola.  

 

 Ênfase na divulgação de: 

 

Quando é realizada uma divulgação de um produto ou uma empresa, 

sempre é buscado dar certa ênfase e importância para uma parte 

específica da mesma, em detrimento de outras, que julguem ser mais 

“forte” para a captação de recursos ou de clientes para aquele serviço. 

O que não é diferente quando se diz respeito às escolas privadas e por 

isso, esta foi uma categoria escolhida para a pesquisa e será melhor 

elucidada a seguir.  

 

 Atividades Extracurriculares: 
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 Atividades extracurriculares são aquelas não obrigatórias na grade de 

disciplinas, portanto ficam a cargo da escola querer ou não 

disponibilizá-las podendo ser da própria escola ou, como muitas das 

vezes, através de parcerias com cursos e clubes esportivos externos. 

Portanto, nem toda escola possui atividades extracurriculares para 

ofertar aos alunos  De acordo com a quantidade e/ou com o caráter 

dessas atividades, é possível analisar melhor o objetivo de uma escola 

na formação dos estudantes e no desenvolvimento das capacidades 

dos mesmos, o que justifica a escolha dessa categoria na pesquisa 

realizada.  

 

 Imagens Ilustrativas e o que elas mostram: 

 

 Muitas escolas apostam em imagens e fotos para mostrar sua proposta 

para o público e convidar o mesmo a conhecê-la. Imagens estas que 

podem ser da estrutura da escola, de estudantes ou de atividades e 

aulas feitas que pareçam interessantes e diferenciadas. Esta categoria 

se fez importante pelo fato de que, a partir do que a escola mostra ao 

público através destas imagens, é possível perceber o que ela 

pretende passar com isso e o que procura divulgar em específico para 

atrair novas famílias à sua proposta.  

 

Tais colégios encontram-se em bairros de Niterói com realidades e públicos 

diferentes, além de também ofertarem diferentes segmentos de ensino. Os colégios 

pH, Pensi e La Salle Abel localizam-se nos bairros de Icaraí e Jardim Icaraí, e 

ofertam desde a educação infantil até o ensino médio, com exceção do pH que não 

oferta a educação infantil. O Assunção, o AEN e o GayLussac se encontram em São 

Francisco e os três ofertam todos os segmentos da educação básica. Já a Aldeia 

Curumim e a Escola Nossa além de funcionarem no bairro de Pendotiba, ambas só 

ofertam da educação infantil ao ensino fundamental 2. E enquanto o Espaço Aberto 

Escola e o Prisma ofertam somente até o fundamental 1 e se encontram no Fonseca 

e em Itaipu respectivamente, o Colégio Paulo Freire, o Centrinho e o Marília Mattoso 
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ofertam todos os segmentos da educação básica e se localizam no Engenho do 

Mato, Pé Pequeno e São Domingos respectivamente. 

Essas informações foram organizadas e podem ser melhor vistas na tabela a 

seguir: 

TABELA 1 – Instituição escolar, localização e segmento ofertado. 

Instituição Localização Segmentos ofertados 

Espaço Aberto Escola Fonseca Até Fundamental 1 

La Salle Abel Icaraí Até Ensino Médio 

Assunção São Francisco Até Ensino Médio 

Colégio Paulo Freire Engenho do Mato Até Ensino Médio 

AEN São Francisco Até Ensino Médio 

Prisma Itaipu Até Fundamental 1 

Escola Nossa Pendotiba Até Fundamental 2 

Centrinho Pé Pequeno Até Ensino Médio 

Pensi Icaraí Até Ensino Médio 

Marília Mattoso São Domingos Até Ensino Médio 

Objetivo Camboinhas Até Ensino Médio 

pH Icaraí Até Ensino Médio 

Aldeia Curumim Pendotiba Até Fundamental 2 

GayLussac São Francisco Até Ensino Médio 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

As escolas foram escolhidas com o objetivo de obter representações de 

diferentes partes da cidade, para serem comparadas e para ser analisado se existe 

um ou mais olhares acerca do papel da educação por parte de quem oferta a 
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educação que é legitimada hoje em dia. Assim como a seleção das categorias, que 

têm como propósito pensar a visão política das escolas, os valores e o que 

consideram ser importante passar aos educandos e como enxergam sua função na 

formação dos mesmos.  

 Para efetuar a pesquisa, a metodologia utilizada foi a Análise de Discurso que 

tem sua origem na França com Michel Pêcheux e trata-se de análises a respeito das 

construções ideológicas presentes em um texto, propaganda ou informação ao 

público. Na qual é entendido que todo discurso é uma construção social que espelha 

uma visão de mundo e só pode ser compreendida a partir do seu contexto tanto 

social, quanto histórico.  

 Tal metodologia foi aplicada e os resultados obtidos serão apresentados em 

seguida, no terceiro capítulo desta monografia, respondendo a preocupação inicial 

de investigar sites escolares com o propósito de entender qual a visão, acerca da 

educação e sua função, das escolas contemporâneas.  
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4. VISÕES DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE ATRAVÉS DOS SITES 

INSTITUCIONAIS DAS ESCOLAS PRIVADAS DE NITERÓI 

 

 Este capítulo consistirá na apresentação da discussão realizada com o 

material empírico que embasa esta monografia, levando em consideração as 

categorias determinadas e especificadas anteriormente, articulada às três definições 

acerca da função da educação na sociedade, por parte dos autores apresentados no 

primeiro capítulo: escola como socializadora do indivíduo, escola como capital 

humano e escola como construção de um pensamento crítico e transformador.  

 Faz-se importante ressaltar que esta pesquisa, a partir da metodologia de 

análise de discurso, tem como objetivo apresentar os sites escolares e os discursos 

das diferentes escolas acerca da educação e de suas propostas para o público, 

procurando evidenciar a linguagem e o sentido construído, nas palavras passadas, 

pelas instituições selecionadas. Não tendo como objetivo apresentar a prática 

exercida por cada escola, existente nos discursos teóricos, pois uma escola que 

prega, por exemplo, o respeito e a compreensão entre todos, pode não mostrar isso 

na prática do dia a dia, ou seja, pode não efetivar esse discurso de fato. De todo 

modo, ao assumir que os discursos são peças importantes para a construção da 

realidade social, afirma-se a importância da pesquisa realizada. Pois, mesmo que 

não efetivado na prática, um determinado discurso adotado por uma instituição 

escolar privada revela a adesão que certas ideias sobre educação possuem na 

sociedade.  

 Dito isto, serão analisadas as seis categorias selecionadas para a pesquisa 

em relação aos sites escolares apresentados anteriormente.  

 

1. Slogan: 

 

A partir do slogan na propaganda da escola, é possível ter uma primeira ideia 

do que a mesma almeja alcançar com os estudantes e qual talvez seja sua 

concepção do papel da educação. O slogan é a porta de entrada para uma 

determinada oferta de serviço e o de uma escola privada tem como objetivo principal 

cativar famílias em busca de obter alunos novos, pois é a forma de sobrevivência da 

escola. Portanto os slogans vão sempre procurar ser positivos e passar a ideia de 
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educação que aquela escola tem, para atingir o tipo certo de público, ou seja, 

clientes, que consumirão aquele produto.  

A partir da observação dos slogans dos sites escolhidos, é possível perceber 

uma diferença na forma de se dirigirem ao público, ao passo em que alguns slogans 

conversam bastante entre si. Ademais, alguns slogans podem ser interpretados de 

mais de uma maneira, mobilizando mais de uma visão teórica, como também alguns 

podem não se encaixar em nenhuma das três classificações pré-definidas. A análise 

será feita a partir das chaves analíticas discutidas anteriormente no texto, de forma 

separada, onde serão abordadas as escolas que se enquadram - ou não - em cada 

uma das chaves.  

Com base na definição da educação como socializadora dos indivíduos, os 

slogans, e consequentemente as escolas, que se enquadram nesta definição são 

“Educar para a vida” do Centrinho e “Educação sem valores não tem valor. Muito 

mais escola” do Gaylussac. Tendo em vista a presença dos ideais de que se está 

educando para a vida, passando valores sociais e morais às crianças e formando-as 

para a vida em sociedade, esses slogans vão ao encontro com o pensamento 

durkheimiano sobre a educação e sua função, onde o autor apresenta a ideia de que 

a educação serve para socializar os indivíduos e deixá-los conscientes das normas 

que os cercam e que regem a vida em sociedade, ensinando-os a viver e agir 

conscientemente e a respeitar os demais indivíduos com quem se relaciona.  

Grande parte dos slogans analisados se aproximam da concepção de que a 

escola tem como função formar o indivíduo para o mercado de trabalho e escola 

como treinamento, lhe atribuindo mais conhecimentos e habilidades para chegar lá 

mais facilmente e desempenhar um bom papel. Das escolas analisadas, as que 

mais se encaixam neste perfil com base no slogan são o La Salle Abel “Aquieu sei 

que aprendo”, Pensi “Vai com Pensi. Vai com tudo.”, Marília Mattoso “Muitos 

oferecem descontos, nós oferecemos excelência”, Objetivo “Em toda caminhada, há 

sempre um objetivo.”, Assunção “Assunção, um colégio que te completa!”, Prisma 

“Uma escola inteligente” e pH “Prepare-se com quem faz. A gente faz.” A opção por 

enquadrar esses slogans na chave da escola como treinamento, inspirada na 

perspectiva de Schultz sobre o capital humano, se justifica pela comunicação das 

seguintes ideias: é na escola que se obtém o conhecimento necessário que deve ser 

agregado ao indivíduo, que nestas escolas existe uma excelência digna de ser 

reconhecida e que é necessária para adentrar futuras faculdades ou o mercado de 
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trabalho e que é preciso adquirir o conhecimento ofertado por estas instituições para 

se ter uma boa qualidade de vida.  Estas escolas ao apostar numa comunicação 

sobre a eficácia do ensino por elas ofertado dão a entender que são escolas mais 

conteudistas e que possuem o objetivo de atingir certas metas através da apreensão 

desses conteúdos.  

A terceira categoria na qual algumas escolas se enquadram é o pensamento 

da educação como uma prática de liberdade, onde os estudantes sejam auxiliados 

para a construção de uma autonomia através de uma educação dialógica, crítica, 

reflexiva e principalmente transformadora do mundo. E as escolas que se inserem 

nessa classificação são: Espaço Aberto Escola - “Lugar de gente feliz!”, Colégio 

Paulo Freire - “Educação que transforma”, Escola Nossa - “Resistimos aos moldes. 

Existimos para a vida. Há 30 anos” e AEN - “Há escolas que são gaiolas e há 

escolas que são asas”. Os slogans destas instituições comunicam um sentimento de 

liberdade, de transformação, de realização pessoal e de resistência que foram tão 

defendidos por Paulo Freire e por ele considerados essenciais no ato de educar. A 

partir dos slogans, essas escolas não comunicam uma mensagem claramente 

conteudista e convencional como as demais analisadas. Elas buscaram transmitir, 

sobretudo, ideais de liberdade e autonomia, por isso, estão vinculadas à chave 

freireana que enfatiza a educação como um instrumento para se tornar um agente 

crítico na sociedade.  

E para além destas 3 categorias isoladas, existem também escolas que 

podem se enquadrar em mais de uma chave analítica, como a Aldeia Curumim que 

tem o slogan “Ensino de excelência e qualidade de Vida” e que pode ser 

compreendida tanto como uma função socializadora ou transformadora, pela parte 

que fala da qualidade de vida e de treinamento pela parte de ensino de excelência, 

quanto só de treinamento pelo slogan inteiro. É possível compreender qualidade de 

vida de algumas formas, dependendo do que vem junto disso. Pode-se entender 

como sendo uma vida feliz, saudável e de sucesso pessoal nos mais diversos níveis, 

como também pode ser qualidade de vida no sentido de que o indivíduo obtém 

sucesso profissional e econômico. Enquanto a parte do slogan que diz respeito ao 

ensino de excelência é entendida como um ensino que gere aprovações e boas 

classificações em provas e que ajude a pessoa a sempre melhorar 

academicamente. 
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Pelos slogans analisados foi viável compreender uma diversidade entre as 

escolas de uma mesma cidade, onde existem objetivos e caminhos tomados que em 

alguns casos são convergentes e em outros divergentes entre si, trazendo uma 

multiplicidade de possibilidades para a função da escola no meio social.  

 

2. Missão Institucional e Valores:  

 

Tendo como uma das análises as diferentes missões propostas pelas escolas 

e os diferentes valores que elas desejam passar às crianças e adolescentes através 

da sua oferta de ensino e de ambiente escolar, é possível perceber mais nitidamente 

qual a real concepção de educação destas instituições. Pela missão apresentada 

nos sites, pode-se notar onde aquela escola busca chegar com seus alunos e alunas 

e o que ela procura priorizar, na formação destes. O mesmo acontece com os 

valores evidenciados nos sites como sendo os que serão seguidos pelo corpo 

docente e de funcionários da escola, com a intenção de passá-los aos jovens e os 

formá-los como cidadãos.  

As missões e os valores apresentados nos sites podem ter diferentes sentidos 

por trás das palavras escolhidas, diferentes objetivos e metas a partir do modelo de 

educação que determinada escola diz ter, e alguns deles serão discutidos neste 

tópico de análise.  

Uma característica muito forte vista nas missões e nos valores colocados 

pelas escolas em seus respectivos sites, é que algumas das escolas utilizam-se de 

palavras neutras para apresentar suas ideias. São consideradas neutras, pois 

apesar de serem missões institucionais de escolas diferentes, com realidades 

diferentes, as descrições usadas são muito parecidas e utilizam termos muito 

similares em várias delas, levando a crer que, embora as missões institucionais se 

refiram à instituições distintas, elas utilizam o mesmo vocabulário. São palavras 

consideradas neutras porque não dão a entender que a escola defende uma 

determinada linha teórica ou até mesmo política, o que poderia delimitar o alcance 

delas na sociedade e até mesmo diminuir o número de pessoas interessadas nos 

seus serviços. Esta constatação levanta algumas questões acerca da tensão entre o 

comprometimento institucional com os seus valores e missão e o dilema de atrair 

consumidores. Ao invés de se preocuparem principalmente com a formação de 

cidadãos conscientes e preparados para a vida social, se preocuparem em 
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conseguir mais clientes e consequentemente mais lucro. Porém, mesmo que 

algumas escolas demonstrem esse objetivo através de suas missões institucionais e 

valores que procuram passar, não é possível generalizar e afirmar que todas as 

escolas privadas possuem a mesma meta para com os estudantes e as famílias que 

nela se encontram.  

Algumas das escolas analisadas se enquadram em uma só classificação 

(como socializadora, como treinamento ou como transformadora), enquanto outras 

se enquadram em mais de uma e outras não se enquadram em nenhuma 

justamente por terem o caráter neutro citado anteriormente.  

O colégio Prisma é a escola que, a partir da sua missão institucional e seus 

valores apresentados, se encaixa somente na classificação de socializadora, por 

terem como proposta formar cidadãos responsáveis, solidários e conscientes do seu 

papel no mundo, que respeitem regras de convivência e sejam capazes de exercer a 

cidadania de forma solidária e cooperativa. Enquanto o pH é a única escola, das 

selecionadas, que se mostra diretamente como uma escola que visa o treinamento e 

a capacitação dos indivíduos para a vida profissional, “conectando pessoas e 

conhecimentos para que os alunos encontrem seu sucesso como indivíduos e como 

profissionais.”, tendo como objetivo principal o de levar o estudante até a 

universidade para adentrar o mercado de trabalho futuramente. E da mesma forma 

que a Escola Nossa e o Centrinho são as únicas escolas que se encaixam somente 

na categoria de escola transformadora, por terem em suas missões a presença de 

frases como “preparar nossos alunos para o mundo que precisa ser compreendido e 

transformado” e “auxiliamos os alunos para que possam assumir, com autonomia e 

responsabilidade o protagonismo de sua própria formação” respectivamente, tendo 

em vista que transformação, autonomia e protagonismo são essenciais no 

pensamento que rege a ideia de Paulo Freire a respeito de qual deve ser a função 

da educação.  

Já as escolas que se inserem em duas classificações distintas ao mesmo 

tempo são a AEN, a Aldeia Curumim, o Espaço Aberto Escola e o Colégio Paulo 

Freire (como socializadora e como transformadora) e Assunção, Marília Mattoso e 

Gaylussac (como socializadora e como treinamento). As primeiras acabam entrando 

nessas duas classificações por possuírem em suas definições de missão 

institucional, sentidos de que a formação é feita para uma construção cidadã crítica 

(Colégio Paulo Freire e Espaço Aberto Escola) de cada um para o entendimento dos 



36 
 

direitos e deveres na sociedade e também o estímulo à reflexão crítica e ao 

questionamento da sociedade (AEN) assim como o estímulo ao desenvolvimento de 

uma autonomia evitando ao máximo uma massificação (Aldeia Curumim). Ao passo 

que as segundas, classificadas tanto como socializadora quanto como de 

treinamento, possuem em suas missões mensagens claras que dizem que a escola 

promove tanto uma formação dos indivíduos com valores éticos, morais e cívicos 

para o exercício da cidadania e a vida social comunitária, quanto “despertando-os 

para o trabalho” (Assunção), “envolvendo características conteudistas e 

contemporâneas” (Marília Mattoso) e dizendo que “a entrada nas melhores 

universidades é a consequência natural dessa boa formação acadêmica” 

(GayLussac).  

Por fim, as escolas que não se enquadraram em nenhuma das chaves 

analíticas, por ser entendido que passam uma ideia de neutralidade, são o La Salle 

Abel, o Pensi e o Objetivo. Estas instituições optam por frases sem palavras que 

direcionam o público para alguma ideia específica como, por exemplo, 

“transformação”, “autonomia”, “mercado de trabalho”, etc. Pelo contrário, elas 

buscam apresentar suas missões e seus valores a serem transmitidos por meio de 

frases que possuem sentidos muito amplos como a do La Salle Abel “formar cristã e 

integralmente as crianças, os jovens e os adultos, mediante ações educativas de 

excelência.” sem especificar e explicar qual e como seriam exatamente essas ações 

educativas de excelência e sem dizer a partir de que concepção de mundo ou de 

que linha filosófica essas ações são consideradas de excelência, e a do Pensi 

“formar pessoas que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um 

futuro melhor para si e para os outros”, sem deixar claro de que evolução ela está 

falando, de que futuro, um futuro melhor a partir de que visão de mundo e 

principalmente como esses indivíduos irão obter essa tal evolução e de que forma 

vão construir esse futuro melhor. Além desse sentido mais amplo, existe a 

possibilidade de apresentarem suas missões por meio de frases que possuem vários 

sentidos misturados o que faz com que seja possível atrair vários tipos de público 

para a escola, que é o caso do Objetivo: 

Nós acreditamos que educar é formar para a vida. O compromisso de 
melhorar o mundo, de transformar realidades e de formar cidadãos é nossa 
meta primordial. Uma formação completa envolve uma preparação 
adequada para o ingresso na universidade, mas também envolve promover 
a sensibilidade. (site do Colégio Objetivo) 
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Nesta definição de qual é a missão do colégio, o Objetivo busca atingir o 

máximo de pessoas possível, dizendo que além de formar cidadãos para a vida, que 

pode ser lido tanto como formar para a vida social quanto para a vida profissional, o 

colégio tem a preocupação de melhorar o mundo e transformar realidades, como 

também tem a meta de preparar os estudantes para o ingresso na universidade 

enquanto promove a sensibilidade. O Objetivo constrói uma apresentação que vai de 

encontro com diversas visões acerca do dever da educação, com a nítida intenção 

de atingir diferentes públicos ao mesmo tempo, sem se preocupar com uma possível 

contradição entre essas diferentes visões da educação escolar. Em suma, o Colégio 

Objetivo mobiliza elementos das três chaves analíticas discutidas nesta monografia: 

escola como socialização, treinamento e transformação. Esta seria uma estratégia 

institucional buscando uma não rotulagem imediata pelo público alvo desta 

mensagem. 

A análise dessa categoria deixa claro que, apesar de existir uma grande rede 

de ensino privado em uma mesma cidade, existe uma grande diversidade dentro 

dela de como as escolas enxergam a educação e qual acreditam ser o seu papel na 

sociedade.  

 

3. Projeto  Político Pedagógico:  

 

 O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola trata-se de um 

documento, assumido como um manifesto público, que contém tudo que deveria ser 

seguido pela instituição desde a formulação das regras de fato até como devem ser 

decididas as atividades pedagógicas que serão feitas para o processo educativo. 

Por definição, o PPP deve conter a informação acerca da duração de seu projeto, do 

que esse projeto almeja alcançar e através de que metodologia esse objetivo será 

concretizado naquele período de tempo. Porém, muitas vezes não é o que acontece 

efetivamente e, por se tratar do site, se faz necessário resumir o PPP e mesmo com 

ele sintetizado, tentar passar a mensagem ao público de qual é a verdadeira 

proposta pedagógica daquela escola para as famílias e os alunos.  

 Segundo esta definição de PPP, os sites foram analisados com o objetivo de 

encontrar, nas propostas políticas pedagógicas apresentadas, esses três requisitos: 

o projeto (duração do trabalho aplicado), a política (como se constrói a formação 

cidadã) e o pedagógico (o que e como é feita a parte educativa de fato).  
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 A duração do projeto que as escolas tem como proposta para os alunos pode 

ser entendida a partir dos segmentos ofertados por cada instituição. Dentre os sites 

analisados existem escolas que atendem crianças até o Ensino Fundamental 1, 

outras até o Ensino Fundamental 2 e outras ainda até o Ensino Médio, informações 

estas que podem ser lidas como sendo o período escolhido pela escola para se 

trabalhar com os alunos e alcançar seus objetivos, que diferenciam-se entre si, 

através das metodologias escolhidas também distintas entre as várias escolas.  

 Em relação à política seguida pelas escolas e ao que elas almejam alcançar 

com seus estudantes, foi observado que nove dos quatorze colégio possuem um 

projeto político, com base em seus discursos apresentados nos sites. O Assunção, o 

Colégio Paulo Freire, o AEN, a Escola Nossa, o Centrinho, o Marília Mattoso, a 

Aldeia Curumim e o GayLussac têm como projeto político a integração do indivíduo 

na sociedade, a partir da transmissão das regras e normas sociais (todas as escolas 

citadas) e também da conscientização do mundo em que vivem, das diversidades, 

do meio ambiente e dos limites pessoais de cada um (Assunção, Colégio Paulo 

Freire, AEN, Escola Nossa, Centrinho e Aldeia Curumim). Ao passo que o Espaço 

Aberto Escola e o Prisma não possuem um projeto político definido na sua proposta 

do site e o La Salle Abel, o Pensi e o pH têm suas propostas consideradas vagas 

tanto no quesito político, quanto pedagógico/metodológico, por serem compostos por 

palavras neutras.  

São consideradas palavras neutras ou vagas, aquelas que não expressarem 

o que realmente a escola entende por aquela informação. No discurso do La Salle 

Abel “Sua proposta pedagógica está baseada em uma educação de qualidade e no 

desenvolvimento integral do sujeito, que compreende o conhecimento como um 

processo de construção por meio da interação”, sem evidenciar de que qualidade da 

educação se está falando, que qualidade é esta, baseada em qual concepção de 

mundo e a construção do conhecimento por meio da interação com o que 

especificamente. E nesta mesma classificação está o Pensi com a proposta de que 

“Tomamos a excelência como um dos pilares fundamentais que constituem o Pensi. 

Nosso time de professores de ponta está preparado para alavancar o potencial dos 

alunos e estimulá-los a alçar voos cada vez mais altos.” e o pH que consiste no seu 

projeto e sua descrição: 
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“O Líder em Mim” trabalha ajudando alunos e educadores a enxergarem as 
situações de uma forma diferente, mudando comportamentos e, assim, 
alcançando resultados novos e consistentes. Possibilitando o 
desenvolvimento das competências do século 21. (Site do Colégio pH) 

 

No discurso do Pensi a escola se utiliza de termos como “excelência” e 

“alavancar o potencial dos alunos” sem uma exemplificação do que seria essa 

excelência e também qual o potencial que eles procuram alavancar nos alunos, pois 

estando no singular significa que a escola está focando em algo específico 

considerado como um potencial a ser alavancado, porém não nomeia este potencial 

de nenhuma forma, deixando aberto à possíveis interpretações. Assim como no 

projeto do pH, onde ele se baseia em “situações”, “resultados novos e consistentes” 

e “competências” sem a preocupação de dizer que situações são essas que devem 

ser vistas de forma diferente, que resultados são estes e em relação a o quê eles 

são novos e mais consistentes e principalmente, quais são as tais competências do 

século 21 que devem ser desenvolvidas pela escola. Portanto, ambos não possuem 

seus projetos políticos ou pedagógicos evidenciados no site e foram classificados 

como vagos nesta categoria. 

E por fim, em relação somente à proposta pedagógica ou metodológica das 

instituições, além das três escolas que não têm nem um projeto político nem um 

projeto metodológico evidente, sete das quatorze escolas analisadas possuem uma 

metodologia na apresentação do projeto pedagógico, uma escola apesar de contar 

com uma descrição para seu projeto político, não conta com uma descrição sobre 

sua metodologia e três escolas possuem seus discursos sobre suas metodologias 

escritos de forma vaga, que ficam abertos a interpretações, a partir da escolha de 

palavras presentes neles.  

 Por exemplo, o Espaço Aberto Escola, o AEN, a Escola Nossa, o Marília 

Mattoso, o Objetivo, a Aldeia Curumim e o GayLussac são escolas que, a partir de 

suas definições de PPP, apresentam algum tipo de metodologia utilizada para o 

aprendizado de seus alunos e a internalização de seus projetos políticos. Propostas 

como: “escola integrada com a comunidade, com aulas vivenciadas e na parceria 

entre família e escola” do Espaço Aberto Escola; “A Pedagogia de projetos também 

se faz presente e promove ações que valorizam a vida e geram aprendizados 

significativos.” do AEN; “projetos interdisciplinares, turmas reduzidas, assembleias 

de estudantes e alunos no conselho de classe.” da Escola Nossa; “O processo 
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ensino-aprendizagem envolve características conteudistas e contemporâneas” do 

Marília Mattoso; “a competência linguística, o raciocínio lógico e matemático, a 

iniciação científica, a experiência artística, além do domínio de recursos 

tecnológicos.” do Objetivo; “num contato maior com a natureza, a vivência de 

interações, com respeito ao meio ambiente” da Aldeia e “Nossa metodologia possui 

uma plataforma curricular com conteúdos integrados. Os melhores alunos podem 

conquistar descontos de até 100% nas mensalidades, como parte da nossa filosofia 

educacional, que premia a excelência.” do GayLussac.  

 Das escolas que possuem uma metodologia clara, duas são entendidas como 

socializadoras (Espaço Aberto Escola e Objetivo), duas como de treinamento 

(Marília Mattoso e GayLussac) e três como libertadoras e transformadoras (AEN, 

Escola Nossa e Aldeia Curumim). O Assunção, apesar de ter seu projeto político 

bem definido com “A promoção da vida, a conscientização ecológica, a valorização 

da minoridade, a aceitação das diferenças, o cuidar e o acolher são fontes que 

alimentam nosso Projeto Educativo.”, não possui uma metodologia apresentada no 

site.  

O Espaço Aberto Escola e o Objetivo, por falarem a respeito da interação 

entre a escola e a comunidade, da parceria entre a escola e a família (Espaço 

Aberto Escola) e da consciência do meio ambiente, uma visão histórica do mundo e 

a construção de uma consciência de cidadania (Objetivo), acabam por entrar no 

grupo de escolas que se encaixam na visão da educação como socializadora dos 

jovens, apresentada por Durkheim. Enquanto o Marília Mattoso e o GayLussac 

possuem um viés educativo conteudista e de treinamento. Por fim, o AEN, a Escola 

Nossa e a Aldeia Curumim optam por um viés libertador e transformador por meio da 

educação.  

Por conta de seu discurso a respeito de que “O processo ensino-

aprendizagem envolve características conteudistas e contemporâneas”, a instituição 

Marília Mattoso se enquadra na classificação de Theodore Schultz, pela sua visão 

do papel da educação enquanto treinamento e desenvolvimento de habilidades e 

capacidades intelectuais, portanto sendo conteudista e de treinamento. Assim como 

o GayLussac, que também se mostra conteudista a partir de sua proposta 

pedagógica “Nossa metodologia possui uma plataforma curricular com conteúdos 

integrados. Os melhores alunos podem conquistar descontos de até 100% nas 

mensalidades, como parte da nossa filosofia educacional, que premia a excelência” 
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que, além de se enquadrar como uma escola de treinamento e acúmulo de capital 

humano, também possui ainda o fato de que premia a excelência acadêmica (que 

tem como objetivo o ingresso nas universidades). Esta postura pode estimular uma 

relação de competição entre os alunos e alunas, em busca de uma bolsa de 

desconto de 100% na mensalidade, competição essa que pode aguçar um 

sentimento de individualismo que contraria o conceito de coletividade e integração 

na sociedade apresentado pela própria escola em seu projeto político.  

Já as escolas que têm seus projetos pedagógicos representados pela visão 

freireana de educação, caracterizada pela aposta em uma prática libertadora, onde 

ela seja crítica e transformadora da sociedade e do mundo e os estudantes criem 

significados para si a respeito do que estão aprendendo, foram o AEN com “A 

Pedagogia de projetos também se faz presente e promove ações que valorizam a 

vida e geram aprendizados significativos.”, a Escola Nossa com “projetos 

interdisciplinares, turmas reduzidas, assembleias de estudantes e alunos no 

conselho de classe.” e a Aldeia Curumim “num contato maior com a natureza, a 

vivência de interações, com respeito ao meio ambiente”. Estas instituições informam 

para o seu público alvo que procuram dar autonomia para a criança, voz ativa 

através de assembleias, e também interação com a natureza e não só com livros 

didáticos por acreditarem que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 

pag. 12).  

 A última classificação feita das propostas pedagógicas apresentadas pelas 

escolas foi a de que seu discurso é vago por usar palavras neutras ou com duplos 

sentidos para divulgar seu propósito ao público. Enquadram-se nesta definição o 

Colégio Paulo Freire, o Prisma e o Centrinho. Na proposta do Colégio Paulo Freire, 

é dito que “O Colégio Paulo Freire é uma escola democrática, que educa em 

parceria com a família.” sem detalhar melhor o que exatamente significa ser uma 

escola democrática, em que sentido a escola é democrática e o que ela faz para se 

classificar dessa forma. O mesmo ocorre no discurso apresentado pelo Prisma de 

que sua proposta se baseia na “utilização dos seis sentidos em prol do 

conhecimento e princípio da paz universal. Manuseamos o saber com materiais 

concretos, ampliando o aprendizado.” A linguagem vaga está no uso de expressões 

como “utilização de seis sentidos” sem exemplificar quais sentidos são esses e que 

conhecimento é esse, conhecimento acerca do quê exatamente e também a 
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expressão do “princípio da paz universal”, sem explicar no que se consiste a paz 

universal, fazendo com que o discurso seja livre para diferentes interpretações. E 

também acontece na definição do Centrinho de seu “projeto pedagógico inovador e 

dinâmico, cujo principal objetivo é o de prepará-los para a vida.”, sem também 

explicar com exatidão o que considera como um projeto inovador e dinâmico, sem 

dar exemplos de como isso acontece na prática para preparar os estudantes para a 

vida. 

 

4. Ênfase na divulgação de:   

 

 Como já foi observado até aqui, apesar de se tratarem de escolas do mesmo 

âmbito - de ensino privado - elas possuem focos, objetivos e propostas distintas. 

Com isso, cada escola enfatiza uma determinada situação ou um determinado 

sentimento, que está de acordo com o que ela acredita ser importante para a 

educação e de acordo com o que ela está oferecendo ao seu público.  

 Foi possível notar que ao mesmo tempo em que algumas escolas dão foco 

para coisas muito parecidas, outras dão foco para algumas questões mais 

específicas e diferenciadas do resto.  

 Seis das quatorze escolas analisadas possuem o mesmo viés de propaganda 

no que diz respeito à ênfase dada nos sites. O Espaço Aberto Escola, o Colégio 

Paulo Freire, o AEN, a Escola Nossa, o Centrinho e a Aldeia Curumim seguem todos 

por uma linha de divulgação sobre o fato de serem um espaço aberto, amplo, com 

bastante área verde e ao ar livre onde as crianças e os jovens têm mais liberdade e 

autonomia para obterem mais experiências. A Escola Nossa, o Centrinho e a Aldeia 

Curumim em especial procuram focar no fato de existirem a algumas décadas e 

consideram isso um ato de resistência e vanguarda da educação de Niterói, porém 

esse foco em especial não tem um tom de competitividade entre as escolas, e sim 

um tom de resistência e de superação de cada escola em relação com ela mesma, 

ao longo dos anos. E outra questão também percebida nas seis escolas e que é 

priorizada pelo AEN junto da grande divulgação de atividades feitas pelos alunos e a 

liberdade existente na escola, é que todas parecem pregar e se importar bastante 

com o amor, o carinho, a amizade e o afeto em geral entre as crianças e também 

todo o corpo escolar junto às famílias. As seis escolas podem ser classificadas a 
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partir da chave analítica que se refere à educação como tendo o papel de ser crítica, 

transformadora, libertadora e resistente. 

 Tendo essas seis escolas como exemplo inicial, outras seis que também 

fazem parte da análise seguem uma lógica totalmente contrária das primeiras 

citadas. O La Salle Abel, o Pensi, o Marília Mattoso, o Objetivo, o pH e o GayLussac 

tem como grande foco, em seus sites, as aprovações em diversos tipos e níveis de 

vestibulares (ENEM, IME, UERJ, alguns internacionais, etc.) e mencionam isso em 

várias esferas do website. O Colégio Objetivo em particular busca enfatizar a forte 

escolarização desde 1 ano de idade e o “sucesso” das crianças (me refiro à sucesso 

com aspas por entender que o que o colégio considera um sucesso, não 

necessariamente é o que todos consideram), na vida, como sendo também o 

sucesso deles, afinal, se um aluno do colégio adentrar uma universidade ou ter uma 

carreira bem vista a escola ganhará parte do crédito. Para além disso, 

principalmente o Marília Mattoso, o Objetivo e o GayLussac optam por evidenciar a 

existência de projetos bilíngues em suas instituições, enquanto o Pensi dá ênfase na 

oferta de bolsas de estudos e o GayLussac, em particular, também procura enfatizar 

em como ela é e tem “muito mais” escola, ensino, atividades extras, resultados e 

expressividades do que outras escolas, o que demonstra em todos esses colégios o 

sentimento de competição e de concorrência mais do que nas citadas anteriormente, 

por mais que as primeiras também sejam da rede privada. Tais escolas podem ser 

classificadas, a partir da análise desta categoria, como escolas de treinamento que 

têm como uma das metas fazer com que o jovem chegue à universidade e adentre o 

mercado de trabalho para obter sucesso.  

As duas instituições que não se classificam com nenhuma das duas 

definições acima, possuem algumas características em comum e algumas diferentes 

das que já foram mencionadas. O colégio Assunção busca enfatizar seu ensino 

religioso e que a sua história se baseia nisso, levando esses valores para a 

educação e também para a divulgação da escola, já o colégio Prisma busca focar no 

fato de que seu sistema de ensino tem como princípio e base o método Montessori e 

na aposta da sua eficácia no desenvolvimento de diversas habilidades. 

 

5. Atividades Extracurriculares:  
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 Toda escola deve seguir por lei uma grade curricular que contenha disciplinas 

e atividades pré-determinadas pelo governo, porém é livre de cada instituição ofertar 

ou não atividades outras como, por exemplo, esportes diversos, aulas de música e 

etc. E se tratando da rede privada de ensino, já foi possível perceber que, como seu 

objetivo é atrair pessoas que se interessem pela sua proposta e queiram fazer parte 

da escola, essas escolas buscam cada vez mais aperfeiçoar sua divulgação e seus 

serviços ofertados ao público. 

Ter algumas atividades extracurriculares à disposição dos alunos, muitas 

vezes pode ser um diferencial em uma escola que vai fazer com que uma 

determinada família escolha colocar sua criança nesse colégio e não em outro, 

tendo em vista a questão da competitividade existente entre as escolas já discutida 

anteriormente. São estas atividades extracurriculares que foram analisadas nesta 

categoria, com o intuito de tentar compreender o discurso que estas escolas se 

valem ao ofertar uma atividade e não outra -  ou até mesmo ofertar uma atividade 

para um segmento e não ofertá-la para outro - e como este se vincula a discussão 

aqui proposta. 

  De acordo com a pesquisa e análise feita com os sites de escolas da rede 

privada de Niterói, foi observado que todas as escolas selecionadas para a pesquisa 

têm, além de outras atividades que serão expostas a seguir, algum tipo de esporte 

físico (futebol, basquete, capoeira, vôlei, etc.) e algum tipo de atividade artística 

(música, teatro, ginástica artística etc.). O oferecimento de atividades 

extracurriculares voltadas para as atividades esportivas podem ser entendidas como 

uma preocupação das escolas em estimular o cooperativismo e a coletividade entre 

as crianças, assim como o teatro e a música (no coral, por exemplo) que, na maior 

parte das vezes, necessita de harmonia e empatia entre mais de uma pessoa 

envolvida. Todas as escolas parecem estar de alguma forma, preocupadas com o 

desenvolvimento interpessoal dos estudantes, quando apresentam atividades 

curriculares desta natureza, apesar de umas disponibilizarem mais atividades deste 

feitio do que outras. Esta atitude pode ser vista como uma visão durkheimiana e 

socializadora da educação, onde as escolas estão dispostas a pensar no futuro 

social dos jovens e na importância de ensiná-los a viver em comunidade e em 

parceria com o resto do mundo.  

Outro ponto em comum observado na análise foi que oito das escolas 

escolhidas ofertam algum tipo de educação bilíngue como atividade extra. O La 
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Salle Abel, o Colégio Paulo Freire, o AEN, a Escola Nossa, o Centrinho, o Pensi, a 

Aldeia Curumim e o GayLussac procuram disponibilizar o ensino de um segundo 

idioma para os alunos que, por se encontrarem em uma escola privada, acabam 

tendo o privilégio de aprenderem um idioma para além do seu próprio facilitando sua 

inserção no mundo atual, tão globalizado e interligado.  

O Colégio GayLussac em específico se encaixa na chave analítica da 

educação como treinamento pelas suas atividades extras divulgadas e ofertadas: 

robótica, projeto miniempresa, música, orientação profissional, clube de ciências, 

educar bovespa, clube literário, italiano, satclub e muaythai. Com o projeto 

miniempresa, a orientação profissional, o educar bovespa e o satclub (um espaço 

reservado a preparar os alunos interessados, para um exame educacional 

padronizado nos Estados Unidos aplicado a estudantes do ensino médio) o colégio 

demonstra sua grande preocupação e seu grande objetivo em direcionar os jovens 

para as universidades e para o mercado de trabalho, pois visa uma melhor 

capacitação e orientação dos estudantes para essa finalidade. Além de se mostrar 

como um colégio da elite por possuir aulas de italiano, que não é um idioma tão 

ensinado nas escolas brasileiras, e oferecer o satclub que visa à admissão dos 

alunos em universidades estrangeiras e não só brasileiras como o resto das escolas 

presentes na pesquisa.  

Extrapolando a oferta de atividades extracurriculares consideradas mais 

comuns e mais frequentes nas escolas privadas, alguns dos colégios oferecem 

atividades diferenciadas. São elas: geopolítica e ciências humanas, robótica, oficina 

de astrofísica, oficina de astronomia e oficina de biologia forense do colégio La Salle 

Abel; oficina de xadrez e ginástica artística do Assunção; biodanza, culinária e circo 

do AEN; natação e ballet do Prisma; teclado, yoga e costura da Escola Nossa; 

atividades agrícolas do Centrinho; tv e cinema do Objetivo; programação do pH; 

reciclagem, cubos mágicos e clube de cinema da Aldeia Curumim; projeto 

miniempresa, educar bovespa e satclub do GayLussac. Atividades que não são 

vistas com frequência em muitas escolas e que possuem um caráter elitista e de 

privilégio, partindo do princípio de que os jovens que frequentam estas escolas já 

possuem os conhecimentos básicos necessários para a vida futura e que por isso, 

têm a possibilidade de desenvolver outras habilidades e de obter conhecimentos 

além dos que são considerados obrigatórios e básicos para a vida em sociedade.  
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6. Imagens ilustrativas e o que elas mostram:  

 

 O famoso ditado popular “uma imagem vale mais que mil palavras” de autoria 

do filósofo Confúcio, tem seu sentido muito bem representado nesta categoria de 

análise. As imagens utilizadas pelas escolas para a divulgação de suas propostas 

podem refletir muito bem o que a escola acredita enquanto educação e onde ela 

deseja chegar com os estudantes. Junto do slogan, as imagens espalhadas pela 

cidade por meio de outdoors, são as primeiras impressões que as pessoas terão 

daquela escola e do que ela propõe como educação. Portanto é possível dizer que 

tanto o slogan, quanto a imagem passada junto dele, talvez sejam as duas 

categorias mais importantes a serem analisadas com o intuito de entender o ideal de 

educação de uma escola.  

 Um dos aspectos presentes nas imagens que mais chama atenção é o fato de 

que todos os sites possuem fotos, tanto nas principais divulgações quanto nas 

galerias, de crianças e adolescentes muito felizes e aparentemente 100% satisfeitos 

de estarem naquele lugar. O que acaba sendo um tanto quanto problemático tendo 

em vista que nada na vida é perfeito, sem defeito algum. Na vida, e principalmente 

nas escolas onde há uma grande concentração de indivíduos interagindo o tempo 

todo, existem conflitos e questões a serem resolvidas na maior parte do tempo e as 

imagens das escolas só terem como foco a divulgação de alegria e sentimentos 

positivos, pode ser vista como uma falsa representação. Porém isso acaba 

acontecendo, pois o ser humano busca se envolver em atividades que lhe dão 

prazer e te tragam felicidade, ninguém anseia pela tristeza e por se sentir mal, 

portanto as escolas buscam demonstrar alegria e animação em suas imagens.  

 Assim como a alegria das crianças em estarem naquele ambiente é divulgada 

com certa frequência, outros pontos muito presentes nos sites escolhidos e que no 

caso do Espaço Aberto Escola e do Prisma são mais frequentes que outras coisas, 

são fotos da estrutura da escola e dos espaços que ela possui para o aprendizado e 

dos diversos eventos que ocorrem nas escolas como aniversário do colégio ou festa 

junina, que também são representados por fotos onde sempre há muita felicidade.  

Existem também representações com o intuito de mostrar que são - ou podem ser - 

uma escola onde há inclusão e diversidade, como é o caso do Assunção, que em 

sua foto principal de divulgação têm uma adolescente e três crianças, sendo que 

uma das crianças é negra e outra é deficiente física e está em uma cadeira de 
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rodas. Não é possível afirmar se a escola possui efetivamente diversos alunos com 

estas características matriculados, porém uma análise possível é que essa imagem 

é de certo modo apelativa para algumas questões sociais, com a intenção de atrair 

alunos e de mostrar que aceitam pessoas independente de sua cor ou forma de 

existir no mundo.  

Figura 1: Outdoor do Assunção 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Enquanto o AEN, a Escola Nossa, o Colégio Paulo Freire o Centrinho e a 

Aldeia Curumim procuram demonstrar por meio das imagens que são espaços onde 

as crianças e adolescentes brincam e estudam ao ar livre, fazem atividades 

pedagógicas no ambiente externo à sala de aula e têm a atenção de evidenciar a 

presença de uma área verde cheia de vida (Escola Nossa e Aldeia Curumim) 

ambiente próprio da escola e, dessa forma, podem se enquadrar na classificação de 

Paulo Freire de educação por pregarem a liberdade e o aprendizado através do 

ambiente em que se encontram e não só nas salas de aula.  
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O La Salle Abel, o Pensi, o Marília Mattoso, o Objetivo, o pH e o GayLussac 

tomam um caminho contrário de divulgação. Esses cinco colégios buscam se 

promover por meio da propaganda de aprovações em atividades escolares e 

crianças felizes estudando (La Salle Abel, Pensi, Objetivo e GayLussac), 

vestibulares, preparações para universidades e excelentes desempenhos nas mais 

diferentes provas e concursos. As imagens destes sites e outdoors se resumem à 

crianças e adolescentes com livros e cadernos nas mãos, com postura de aprovação 

e bom desempenho, sempre felizes e aparentemente empolgados com a situação. O 

que faz com que estas escolas se adequem ao pensamento de que a educação 

deve servir como acúmulo de capital humano e tem como objetivo auxiliar o jovem 

na conquista do seu sucesso acadêmico e profissional, que na visão dessas 

instituições só se concretizará através da universidade e do conhecimento intelectual 

e conteudista.  

 

Figura 2: Outdoor do Pensi 

 

Fonte: Arquivo pessoa 
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Figura 3: Outdoor do La Salle Abel 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O sistema educacional de uma sociedade é um elemento importante para a 

permanência e continuidade da mesma. Por isso, está cada vez mais acirrado o 

debate em torno da função social da instituição escolar. Atualmente têm ocorrido 

diversos debates na sociedade brasileira acerca de como deva ser feita a prática 

educativa, o que ela deve priorizar e se deve ou não seguir uma determinada 

vertente política. A reforma do Ensino Médio com a nova BNCC e o movimento 

Escola Sem Partido são exemplos destas discussões que vêm sendo feitas a 

respeito do rumo a ser tomado com a educação brasileira. Portanto, antes de decidir 

a configuração do sistema educativo, se faz necessário entender o que exatamente 

a sociedade enxerga enquanto papel da escola e o que é esperado desta escola. E 

com a intenção de compreender este pensamento, essa pesquisa buscou 

apresentar o tema a partir da análise dos discursos públicos de diferentes 

instituições privadas da cidade de Niterói, com base nas três chaves analíticas que 

dizem respeito à possíveis funções da educação: Socializadora, Treinamento e 

Transformadora.  

 Analisando o contexto atual do Brasil, poderíamos esperar uma análise na 

qual fosse concluído que todas as escolas privadas de Niterói fossem conteudistas e 

se enquadrassem na chave escola como treinamento, o que na verdade não 

aconteceu. Pois, mesmo que na prática a maioria das escolas adote uma postura 

conteudista, esta - sozinha - não parece ser uma boa chave de comunicação, 

porque é necessário mostrar e “vender” (no sentido de fazer propaganda da mesma) 

a escola como sendo uma instituição socializadora e em alguns casos, 

transformadora. É possível dizer que algumas escolas realmente têm o desejo de 

adotar unicamente uma postura crítica, libertadora e de transformação social, mas 

que na prática não o fazem sem estar atrelada à visão de Schultz por estarem 

inseridas em um contexto onde esta visão de educação é tem grande influênciaonde 

o que está sendo priorizado e incentivado, seja o educar-se como o treinamento 

tanto para o mercado de trabalho quanto para a entrada em universidades, através 

de métodos conteudistas e convencionais.  

 De acordo com a pesquisa realizada nesta monografia, é possível notar que 

nenhuma das escolas se enquadra completamente em uma chave analítica. 

Algumas ora são somente socializadoras, ora são socializadoras e de treinamento e 
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ora são vagas em seu discurso e não assumem uma posição específica. Outras ora 

são socializadoras, ora são socializadoras e transformadoras e ora também são 

vagas. Uma questão importante que foi percebida na análise foi que nove das 

quatorze escolas se enquadrou como “neutra” em pelo menos uma das categorias 

de análise, enquanto cinco das escolas sempre se mostraram ou como 

socializadoras e transformadoras (Escola Nossa, AEN e Aldeia Curumim) ou como 

socializadoras e de treinamento (GayLussac e Marília Mattoso). O que nos leva de 

volta a questão do que as famílias (e a sociedade) esperam da escola e que papel 

esta escola deve cumprir, pois mesmo com uma análise mais profunda das 

propostas de diferentes escolas, não existe um consenso nítido em torno deste 

papel. É possível dizer que a sociedade atual se mostra mais plural e diversa, o que 

faz com que seja necessário que as escolas falem diferentes linguagens e se 

apresentem de formas distintas, a fim de atrair pessoas interessadas em suas 

propostas de ensino. Nós estamos vivendo uma disputa muito grande em torno da 

escola e por isso pode ser que daqui uns anos mais escolas assumam claramente 

uma vertente puramente conteudista, como também pode ser que assumam 

claramente uma vertente crítica e transformadora da sociedade.  

 Tendo em vista que nove das quatorze instituições em algum momento se 

apresentam de forma neutra ou vaga para o público, cabe o questionamento a 

respeito do motivo dessa postura. O maior índice de neutralidade foi percebido na 

categoria Projeto Político Pedagógico (oito das nove escolas), o que faz com que a 

preocupação em relação a esse discurso neutro seja ainda maior, tendo como 

definição de PPP como sendo o de um manifesto, um guia a ser seguido pela escola 

com os objetivos para com a formação dos alunos e como esses objetivos se 

concretizarão, a partir de qual metodologia. Logo, aparentemente as instituições têm 

a preocupação de não se colocar diretamente a favor de uma determinada linha 

política ou teórica, o que pode ser lido como uma estratégia de não 

comprometimento buscando maximizar seu potencial de atração da clientela das 

escolas. “Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas 

perceberem as injustiças sociais de maneira crítica” (FREIRE, 1981, pag. 73), sendo 

este um dos possíveis reflexos da mercantilização da educação que coloca os 

objetivos políticos pedagógicos das instituições subservientes a uma lógica de 

mercado, onde as escolas antes de apresentarem uma preocupação com a 
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formação dos alunos enquanto seres humanos e seres sociais evidenciam uma 

preocupação maior em atrair o público para conseguirem novos clientes, ou seja, 

para conseguirem mais lucro. Fato este que pode ser uma explicação para o grande 

empenho dentre as escolas privadas em fazer divulgações, outdoors e propagandas. 

Pois, através destes meios de comunicação com o público, a instituição tem a 

possibilidade de obter mais alunos e com isso, mais dinheiro. O que também pode 

fazer com que exista uma grande competitividade - invisível - entre a maioria das 

escolas privadas.  

 A partir desta pesquisa em torno do discurso institucional apresentado pelas 

escolas por meio de websites, um caminho é aberto para futuras pesquisas que 

analisem as escolas para além do discurso, observando a prática educacional de 

fato, através de uma etnografia e  comparando ambos os âmbitos para uma melhor 

síntese acerca do que a sociedade entende como sendo o papel da escola e da 

educação atualmente. Tendo em vista que atualmente o mercado tem atuado de 

forma mais nítida nas escolas e isso tem influenciado o modo de a sociedade 

enxergar esta instituição e atuar nela, é necessário compreender para onde essa 

escola está caminhando e se existe uma possibilidade de mudar este rumo. Pois, se 

é entendido que a escola é primordial e essencial para a formação humana e 

continuidade da mesma no mundo, se faz importante entender o que se espera 

desta escola e quais funções sociais esperamos que ela assuma com os indivíduos, 

sem que essa função seja transformá-los em máquinas individualistas, que não se 

relacionam profunda e afetuosamente entre si.  
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