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Introdução

A escola apresenta-se como uma instituição social na 
qual o processo de ensino-aprendizagem deve fazer 
parte do dia-a-dia dos alunos, auxiliando-os a intervir 
nos fenômenos sociais e culturais. Assim, a escola 
precisa oferecer formação e informação aos educandos, 
sendo que o primeiro termo designa a aprendizagem 
dos conteúdos do currículo e o segundo termo está 
relacionado com o desenvolvimento de conhecimento e 
atitudes ligados a moral e a convivência social [1].

 Faz parte da sua estrutura funcional um grupo de 
funcionários que exercem papéis diferentes onde deve 
ser considerado os seguintes aspectos: a distribuição 
hierárquica dos que atuam no interior da unidade 
escolar, os mecanismos de ação coletiva presentes, as 
relações interpessoais, o atendimento aos pais e 
membros da comunidade e o processo de ensino-
aprendizagem [1]. 

Algumas de nossas escolas são construídas segundo 
o modelo das linhas de montagem. Estas são fábricas 
organizadas para a produção de unidades 
biopsicológicas móveis, portadoras de conhecimento e 
habilidades. Esses conhecimentos e habilidades são 
definidos exteriormente por agências governamentais a 
que se conferiu autoridade para isso. As unidades 
biopsicológicas móveis são aquelas que vulgarmente 
recebem o nome de “aluno”. Por outro lado, o trabalho 
coletivo que se faz presente nos conselhos escolares, 
permite perceber com nitidez a visão de escola, e os 
membros que a compõe. 

Nesse contexto, é necessário que a escola 
identifique-se como um espaço social que direcione a 
construção da cidadania. Nessa construção, é preciso 
considerar os alunos como sujeitos ativos de sua 
própria formação, no processo de ensino-aprendizagem 
que impulsione a uma ação-reflexão-ação do contexto 
em que estão inseridos para a reconstrução da tarefa 

educativa. Assim, quando o indivíduo sente que 
pertence a uma comunidade e tem a consciência que 
dele decorre direitos e deveres, ele é capaz de agir de 
modo crítico frente às situações do cotidiano [2].

A situação precária em que se encontra o ensino 
público é fato incontestável, cujo conhecimento 
extrapola o limite dos meios acadêmicos, expandindo-
se por toda a população. A situação também não é 
nova, persistindo por décadas com tendência de 
agravamento dos problemas e carências, sem que o 
Estado tome medidas efetivas visando a sua superação 
[1].

Frente ao exposto, a presente pesquisa tem como 
questão norteadora: quais são as concepções dos 
educandos sobre a escola pública estadual?

O objetivo geral do trabalho é analisar as concepções 
dos educandos sobre a escola pública estadual, tendo 
em vista que as ações realizadas na escola refletem 
diretamente na sua formação. E os objetivos 
específicos que dele advém são: verificar diferenças 
entre a escola da rede pública e a escola da rede 
privada; e, identificar pontos positivos e negativos na 
escola pública.

Material e métodos

O presente trabalho de pesquisa caracteriza-se como 
sendo de abordagem qualitativa [3,4]. Na pesquisa 
qualitativa , a interação entre o pesquisador e os 
sujeitos pesquisados é essencial [4].

O referido trabalho foi desenvolvido em uma escola 
pública estadual localizada no bairro de Dois Irmãos na 
cidade do Recife. Trata-se de uma escola que atende a 
uma população de classe média baixa e que dispõe de 
turmas de ensino fundamental e médio. 

Recorremos à observação e ao questionário como 
instrumentos de pesquisa. Este foi escolhido por 
fornecer subsídios reais do universo ou amostra 



pesquisada. O mesmo constou de questões abertas e 
fechadas e foi aplicado a 127 alunos, sendo estes 
pertencentes a três turmas do 1º ano do Ensino Médio 
(EM), duas turmas do 2º ano também do EM e uma 
turma do nono ano do Ensino Fundamental. Os alunos 
que foram sujeitos da pesquisa estudam nos turno 
matutino e vespertino e apresentam uma média de 
idade de 16,44 anos.

Para análise de dados, recorremos à análise de conteúdo, 
pois esta é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
[5].

Resultados e Discussão

Com base no questionário realizado com os alunos 
da escola campo de pesquisa, verificou-se que a 
maioria (57,94%), sempre estudou na rede pública de 
ensino, enquanto 42,06% afirmaram já ter freqüentado 
escolas da rede privada, ver Figura 1. Perguntados 
sobre as diferenças que eles observam entre as duas 
redes de ensino, as respostas mais citadas foram em 
relação a: 1- desorganização nas escolas públicas 
estaduais; 2- falta de professores nas escolas públicas; 
3- o ensino de melhor qualidade nas escolas privadas; 
4- estrutura precária das escolas públicas.

Por outro lado, percebeu-se que alguns alunos 
indicaram diferenças entre a escola pública municipal e 
a pública estadual, fato que pôde ser observado em 
respostas como a do aluno A25: “é que a escola da 
prefeitura ensina mais, exige mais que a do governo”.

É importante salientar que o Estado tem o papel de 
democratizar e intervir na escola, para que ela prepare 
e instrumentalize crianças e jovens para o processo 
democrático, possibilitando o acesso à educação de 
qualidade para todos e as possibilidades de 
participação social [6]. 

Ao solicitarmos que os alunos destacassem os pontos 
positivos na escola da rede pública, segundo a Tabela 
1, eles destacam os seguintes: 1- as aulas e os 
professores; 2- laboratório de informática; 3- a 
biblioteca; 4- a quadra de esportes. Assim, percebemos 
que recursos humanos e materiais são necessários ao 
bom funcionamento da escola e juntos podem 
possibilitar a formação de cidadãos. 

O laboratório de informática, destacado pelos alunos 
como ponto positivo da escola foi implantado no ano 
de 2008. O aluno A7, do primeiro ano do ensino 
médio, nos disse que: “com esse laboratório de 
informática a escola tá melhor, pelo menos está mais 
diferente”. Deste modo, constatamos que as tecnologias 
parecem estar um pouco mais ao alcance dos estudantes 
da escola estadual, surgindo novos espaços para o 
processo de ensino-aprendizagem.

Sobre os pontos negativos, é possível identificar, 
segundo a Tabela 2, alguns traços comuns nas respostas 
da grande maioria dos entrevistados, tais como: 1-
estrutura física precária; 2- falta de organização da 

escola; 3- falta de professores; 4- direção. Os pontos 
citados ficam bem ilustrados na resposta de um aluno 
do segundo ano do ensino médio: “a escola é muito 
bagunçada, falta professores, todo ano é assim, quem 
perde é a gente”. Os baixos salários, articulados com os 
outros fatores inibidores da oferta de pessoal docente, 
parecem atrair para a escola pública, especialmente as 
de periferia, somente as pessoas com pouca 
qualificação como estudantes de faculdade ainda em 
formação [1]. 

A estrutura física precária foi observada em 
diferentes aspectos: salas pequenas e quentes, 
biblioteca com pouco acervo para consulta e quente, 
salas com paredes escritas e sujas, carteiras quebradas e 
nenhuma arborização, entre outras coisas. 

A falta de organização da escola pôde ser percebida 
pela ausência de alguns professores que faltam sem 
avisar deixando os alunos sem aula, o que conduz a 
uma prática comum na escola, que é a de subir aulas. 
Além disso, a escola estava, na época da pesquisa, sem 
professor de química por três semanas consecutivas. 

Frente ao exposto, cabe-nos refletir: o que é 
educação de qualidade? Por que alunos de escola 
privada continuam a receber melhor ensino? Falamos 
tanto em inclusão atualmente, mas estamos 
promovendo-a? Como modificar a realidade da escola 
pública?
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Figura 1: Percentual dos alunos vindos de escola pública e privada

Tabela 1: Levantamento dos pontos positivos da escola apresentada pelos alunos

TURMAS

CATEGORIAS

8ª série A

(manhã)

1º ano A

(manhã)

1º ano B

(tarde)

1º ano C

(tarde)

2º ano A

(manhã)

2º ano B

(tarde)

Aulas e professores  45 % 64,7 % 37,71 % 33,2 % 74,05 % 42,8  %

Laboratório de informática 15 % 11,76 % 21,42 % 8,3 % 17,64 % 23,80 %

Biblioteca 10 % 17,64 % 3,57 % 8,3 % NO NO

Quadra de esportes 7,5 % 5,88 % 3,57 % 24,9 % NO 14,28 %

Outros 22,5 % 0,02 % 17,85 % NO 53,1 % NO

* NO= não opinaram

Tabela 2: Levantamento dos pontos negativos da escola apresentada pelos alunos

TURMAS

CATEGORIAS

8ª série A

(manhã)

1º ano A

(manhã)

1º ano B

(tarde)

1º ano C

(tarde)

2º ano A

(manhã)

2º ano B

(tarde)

Estrutura física precária 33,2 % 5,88 % 25,8 % 33,2 % 70,58 % 33,33 %

Falta de organização 14,6 % 70,58 % 22,58 % 33,2 % 5,88 % 42,85 %

Falta de professores 7,3 % 5,88 % 22,58 % 4,15 % 5,88 % 28,57%

A direção da escola (gestão) 4,8 % 23,52 % 6,45 % 4,15 % 23,52 % 23,80 %

Outros NO NO NO NO NO NO

* NO= não opinaram


