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Concepções discentes sobre a escola – um estudo comparativo  realizado em 

escola pública e privada no interior do Estado de São Paulo 

RESUMO 
A escola é o local que deve preparar o aluno para aprendizagens essências como registrado pela 
Base Nacional Comum Curricular. Desta premissa, tem-se que o docente deve ser preparado para 
elaborar e desenvolver as práticas pedagógicas de tal forma.  Por outo lado, as crianças são levadas 
à escola  desde pequenas, nem sempre sabem o que irão fazer lá. E as crianças como compreendem 
a escola?  Esta pesquisa é fruto das analises de quatro alunas do curso de Pedagogia, mediante as 
atividades realizadas durante o estágio supervisionado, frente ao referencial teórico-metodológico 
estudado durante o curso. Há uma lacuna entre o que se estuda na universidade e que se vivencia 
em escolas de Ensino Fundamental I. Assim, o objetivo desta pesquisa é compreender conceito de 
escola das crianças. Foi realizado um estudo de caso, em duas escolas de ensino fundamental 
escola privada e pública, com 61 crianças. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, por 
aplicativos de celular de gravação de voz. Conclui-se que a concepção dos sujeitos de escola 
apresenta-se pelos atos de aprender e estudar. 

 
Palavras-chave: Criança. Escola. Ensino Fundamental I. Inclusão. Professor. 

 
 

ABSTRACT 
The school is the place that should prepare the student for learning essences as registered by the 
National Curricular Common Base. From this premise, it is necessary that the teacher be prepared to 
elaborate and develop the pedagogical practices in such a way. On the other hand, children are taken 
to school from a young age, and they do not always know what they are going to do there. And how 
do children understand the school? This research is the result of the analysis of four students of the 
course of Pedagogy, through the activities carried out during the supervised stage, against the 
theoretical-methodological framework studied during the course. There is a gap between what is 
studied at university and what is experienced in elementary schools I. Thus, the purpose of this 
research is to understand the concept of children's school. A case study was carried out in two 
elementary schools, private and public school, with 61 children. Data were collected through 
interviews, by voice recording mobile applications. We conclude that the conception of the subjects of 
school presents itself by the acts of learning and studying. 
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INTRODUÇÃO 

Os alunos chegam ao âmbito escolar com suas histórias, ideias,  sentidos, falas 

que nem sempre são consideradas pelo professor. Sabe-se que as crianças são 

levadas à escola sem saber o que vão fazer lá. Muitas vezes, ou quase sempre a 

escola organiza o processo de ensino aprendizagem distante da realidade das 

crianças.  Assim, espera que toda criança aprenda da mesma forma e ao mesmo 

tempo. Embora, exista programas de formação docente, podemos citar: PARFOR, 

PIBID, Prodocência, entre outros, se vê  o professor a queixar-se do não saber como 

lidar com alunos que vivem em espaços de degeneração urbana. 

 Esta pesquisa originou-se das análises de quatro licenciandas do curso de 

Pedagogia, de uma instituição salesiana, do interior do Vale do Paraíba, das 

atividades realizadas no estágio. As aulas do curso são pontuais no que tange 



respeito: a bagagem cultural do aluno, a correlação entre ensinar e aprender, ênfase 

ao trabalho coletivo, necessidade de avaliação diagnóstica como ponto de partida 

para a organização das atividades em classe. Ressalta-se ainda, a necessidade do 

docente ter perfil de observador, pesquisador em relação  a pratica pedagógica que 

exerce, verificando se o nível ou as habilidades de  aprendizagem dos alunos  vem 

melhorando. 

 Percebe-se uma certa distância entre o que se aprende na universidade e o 

que se vivencia na escola. Há docente do ensino fundamental que não sabe o que 

fazer ou como fazer com a clientela que recebe. 

 Assim, as licenciandas compreenderam a necessidade em verificar a opinião 

das crianças sobre a escola. A obra de Dimentein e Alves (2004)  intitulada “Fomos 

maus alunos” foi norteador e encorajador para esta pesquisa. A obra dos autores é 

uma apresentação dos seus diálogos sobre como a escola é, o que ela deveria ser. 

Eles dividem as experiências vividas na escola e os rótulos que receberam, o que 

ainda é comum. 

 Desta forma, apresenta-se a problemática que norteou esta pesquisa: qual a 

concepção de escola que os alunos do ensino fundamental I possuem?  

 Este trabalho é parte da pesquisa intitulada olhar do aluno do ensino 

fundamental I sobre escola. 

 

OBJETIVOS 

Escutar os alunos para verificar como eles entendem: para que serve a 

escola. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa descritiva, segundo Gil (2002, pg. 42), as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sobre este 

título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática.  

 O projeto de pesquisa foi aprovado, segundo Parecer Consubstanciado de nº 

2.743.934, do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFATEA. 



 A pesquisa foi realizada em duas escolas localizadas no interior de São 

Paulo, sendo uma escola privada e a outra da rede pública. Participaram desta 

pesquisa sessenta um alunos que frequentam a escola de EFI, sendo quarenta e 

quatro alunos de escola pública e dezessete alunos de uma escola privada. O 

critério de seleção dos sujeitos foi estabelecida a partir dos critérios: quatro alunos 

por série, o pai ou responsável ter assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, o sujeito presente em sala de aula no dia da entrevista. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista com os alunos do EFI, para 

esta fração da pesquisa a questão norteada foi: para que serve a escola? 

As pesquisadoras agendaram horário com as gestoras das escolas, para 

entregar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE a ser encaminhado 

aos pais. Quando os pais assinaram o TCLE, os alunos foram consultados se 

queriam participar da pesquisa. Os alunos que aceitaram, assinaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido - TALE.  

Cada entrevista durou em média 10 minutos, totalizando 4 horas o tempo de 

das entrevistas. Estas foram gravadas em áudio por meio de gravador de voz do 

celular, material das pesquisadoras responsáveis. Ao término das entrevistas, estas 

foram transcritas, respeitando o tempo e vocabulário das crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A infância  é a primeira fase da vida de um ser humano, precisa ser cuidada, 

este é o momento de formação de valores e do desenvolvimento sócio-fisico-afetivo. 

Uma responsabilidade da família e da escola, melhor registrando uma missão da 

sociedade. Desta forma, destacamos o documento que contribui para a organização 

da educação escolar, no Brasil. 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 

seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o 

que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento 

normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o 

§ 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 



sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).  (Brasil,2017, s/p.) 

 

 

A BNCC em atendimento a legislação no Brasil, propõe direcionamento à 

Educação Infantil ao Ensino Médio. As crianças vão à escola cada vez mais cedo. A 

história da educação brasileira agregada a historia da educação infantil no Brasil, 

registram este ato, inclusive pela legislação legal. Sobre a chegada das crianças na 

escola Dimenstein (2004, p.56) relata que: “Agora, o que acontece quando o garoto 

nasce e vai para a escola? Acontece o seguinte: Olha, eu vou dizer o que você tem 

de saber nos próximos 15 anos. É a mesma coisa. E agora é tudo apostilado. Ele vai 

ter de saber a equação de segundo grau no ano tal...A ânsia da escola é tirar a 

incógnita do processo educativo. Esta questão nos leva a refletir sobre os 

desenvolvimentos físicos e emocionais que ocorrem na vida da criança a partir do 

momento em que ela entra no âmbito escolar, inicia-se uma pressão psicológica 

social e familiar. 

Mediante a premissa, destaca-se a indagação de Young (2007, p. 1288) todo 

pai e todo professor devem fazer a pergunta: “Para que servem as escolas?”. 

Necessita-se refletir acerca da função da escola, afinal ela pode 

desconsiderar a bagagem cultural da criança ou ela, a escola, deve acatar esta 

bagagem? 

A ideia é que a escola é primeiramente um agente de transmissão cultural, ela 

tem o objetivo de transmitir o “conhecimento poderoso” significa um conhecimento 

verdadeiro que vai além do conhecimento comum, que nos permite compreender, 

transformar e agir sobre a realidade nos capacitando para sermos independentes 

nos planos sociais, profissionais e pessoal. 

 

“Conhecimento Poderoso”. Esse conceito não se refere a quem tem mais 
acesso ao conhecimento ou quem o legitima, embora ambas sejam 
questões importantes, mas refere – se ao que o conhecimento pode fazer, 
como, por exemplo, fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se 
pensar a respeito do mundo. Era isso que os chartistas pleiteavam com seu 
slogan “conhecimento realmente útil”. (YOUNG, 2007, p. 1294) 

 



A escola é um estabelecimento com a maior importância na nossa vida, pois é 

nela que acontece ás primeiras relações fora da família, e nesse processo que 

marca uma segunda sociabilidade é ela que nos ajuda a distinguir nosso 

conhecimento, a fazer nos questionar sobre o que está acontecendo ao nosso redor 

e o que podemos fazer para melhorar. Fundamenta-se esta premissa à citação 

abaixo. 

Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as capacidades de 
vivenciar diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural. Apresenta – 
se para a escola, hoje mais do que nunca, a necessidade de assumir-se 
como espaço social de construção dos significados éticos necessários e 
constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania.   (BRASIL,1997, p.27) 

Este âmbito escolar tem uma interferência nos processos intelectuais, sociais 

e afetivos do aluno, com o maior objetivo da construção que o forma um cidadão 

autônomo e crítico perante a sociedade que participa. 

Um deles pode ser chamado de “educação como resultado”. Nessa 
abordagem, à politica educacional, o ensino e o aprendizado são 
denominados pela definição, avaliação e aquisição de metas e a preparação 
dos alunos para provas e exames. Mais sutilmente, há uma ideia bem 
diferente de educação que ainda encontra expressão na ideia de listas de 
conteúdos das disciplinas. É a ideia de que o objetivo primordial da 
educação é a mera transmissão de conhecimento em diferentes áreas 
específicas. (YOUNG, 2007, p.1293) 

Verifica-se, também que a escola é vista como espaço de ascensão social. 

Sabe – se que o conhecimento valorizado pela sociedade circunscreve – se 
principalmente a esse conhecimento especializado oferecido pela escola, a 
qual, por conseguinte, é vista como um veículo que propicia a ascensão 
social. (TFOUNI,1993, p.2)  

O incentivo é uma peça fundamental para despertar o interesse do aluno em 

descobrir novos horizontes e construir seu conhecimento escolar. Cabe ao educador 

influenciar de forma positiva, indagar o aluno a se interessar para a busca do novo. 

“A curiosidade é a voz do corpo fascinado com o mundo. A curiosidade quer 

aprender o mundo. A curiosidade jamais tem preguiça!” (ALVES, 2004, p. 8 e 9). 

Necessita que a aprendizagem seja desenvolvida de forma prazerosa, despertando 

assim o interesse pela curiosidade. “E muito do que a escola faz é matar a ideia da 

paixão pela curiosidade.” (DIMENSTEIN, 2004, p.31) 

“Às vezes, as pessoas me perguntam: Quem foi que 

influenciou você? Eu digo: Ninguém. Não tenho memoria de alguém 

que tenha me influenciado. “Influenciar”, “in-fluir”, fluir de fora para 

dentro. Minha experiência tem sido a de “confluência” : duas 



correntes que se encontram, se reconhecem e se misturam. Sabe 

quando você tem duas taças de cristal? Elas estão em silencio. Aí a 

gente bate uma na outra e elas reverberam sonoramente. Uma taça 

não influenciou a outra. Uma taça fez a outra emitir o som que vivia, 

silencioso, no seu cristal. Assim é a educação: um toque para 

provocar o outro a fazer soar a sua musica. Essa é a teoria socrática 

da educação. Sócrates dizia que todos nós estamos grávidos de 

beleza, e que a tarefa do educador , como na historia de A Bela 

Adormecida, é dar o beijo para despertar uma inteligência 

adormecida.” (ALVES,2004, p.36).  

As crianças aparecem na escola com ideias e hipóteses sobre o que querem 

desvendar neste novo espaço. Nesta perspectiva as crianças constroem o 

conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e 

com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, 

mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. 

(BRASIL, 1998, p.21) 

Com isso a escola deve cumprir um papel que proporcione a socialização e 

elementos enriquecedores para o desenvolvimento da identidade das crianças, por 

meio de múltiplas aprendizagens que são realizadas em momentos de interação, 

utilizando situações pedagógicas, brincadeiras intencionais ajudando no seu 

processo de adaptação.  

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 

pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

(BRASIL, 1998, p.23) 

O educador tem a responsabilidade de atrair a atenção dos alunos para que a 

sala de aula seja um local inesquecível, que ele não seja autoritário, que não 

imponha limites a liberdade do aluno, não oprimindo assim a curiosidade pelo 

conhecimento. 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 

a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 

prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 

“ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 

tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 

propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar 

respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride 

os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. (FREIRE,1996,p. 

66)  



 Um grande diferencial na formação do professor quanto docente é a 

habilidade do professor em ter domínio do conteúdo aplicado, pois o professor não 

transfere conhecimento e sim agrega o saber, ele constrói juntamente com o aluno 

tudo aquilo que convém conhecer. 

Cada passo, cada gesto de qualquer pessoa que se considera como mestre, 

ou que nos traga ensinamentos positivos e negativos irão trazer reflexos para a vida 

do ser humano, sendo em casa com os pais, ou nas escolas com os professores.  

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de 

um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto 

aparentemente insignificante valer com força formadora ou como 

contribuição à do educando por si mesma. (FREIRE, 1996, p. 47) 

Tamanha importância está no modo como o professor se porta, em sala de 

aula, de como ele passa a permitir que os seus alunos construam  autoimagem.  O 

papel do professor é muito mais do que ensinar, os alunos  costumam medir sua 

perspectiva de vida através da vida do seu professor. Um gesto do educador pode 

fazer o aluno progredir ou regredir no seu desenvolvimento educacional. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para facilitar a análise de dados, as respostas das crianças foram 

organizadas em quadro conforme a questão que norteou a pesquisa. O quadro 

contém do lado esquerdo as respostas dos sujeitos que frequentam a escola 

municipal, e do lado direito as respostas das crianças de uma escola  privada. 

 A questão da entrevista objetivava saber dos sujeitos para que serve a 

escola. O quadro 1, abaixo, apresenta as respostas das 61 crianças do EFI. 

 

Quadro1 – Para que serve a Escola? 

Escola Municipal Escola Privada  

A1 – “Pra gente poder estudar, fazer amigos e 

aprender”. 

B1- “Pra gente aprender e fazer novos 

amigos”. 

A2 – “É para aprender, é pra estudar”. B2- “A escola serve pra educar, pra ensinar”. 

A3 – “Pra estudar e aprender”. B3 – “Pra gente estudar e aprender coisas 

novas”. 

A4 – “Pra estudar, pra aprender e pra não 

ficar burro”. 

B4- “Me ensinar o que eu sei até hoje”. 

A5 – “Pra estudar”. B5 – “Pra gente estudar, pra gente aprender, 

pra gente fazer novos amigos”. 

A6 – “pra aprender, pra escrever”. B6 – “Pra me ensinar e pra eu aprender as 

coisas”. 



A7 – “Pra aprender, e aprender todas as aulas 

e as matérias”. 

B7 – “Para estudar”. 

A8 – “Para poder é... fazer atividades e 

escrever”. 

B8 – “Pra gente estudar, e aprender a 

escrever e a ler”. 

A9 – “Pra estudar e pra aprender”. B9 – “Para as crianças estudarem”. 

A10 – “Para estudar”. B10 – “A escola serve para agente aprender 

um montão de coisa e ser uma pessoa 

inteligente”. 

A11 – “Pra estudar, pra fazer provas”. B11 – “Estudar, brincar”. 

A12 – “Pra aprender, pra aprender a ler, ter 

educação”. 

B12- “Pra aprender, pra estudar”. 

A13 – “Pra gente aprender”. B13 –“Pra estudar, pra aprender”. 

A14 – “A escola é o lugar onde a gente 

estuda, almoça”. 

B14- “Para estudar”. 

A15 – “Pra aprender, aprender as coisas. Sem 

a escola “CE” não tem futuro. Tipo trabalhar, 

essas coisas, fazer curso”. 

B15- “Pra gente se desenvolver pra no futuro 

fazer uma boa faculdade”. 

A16 – “Pra estudar, e passar atividade”. B16 – “Pra gente aprender matérias”. 

A17 – “Pra estudar, pra aprender ler, aprender 

a escreve”. 

B17 – “Pra gente aprender coisas novas”. 

A18 – “Pra ensinar e pra nós estudar 

também”. 

 

A19 – “Pra aprender, Ah não sei. Pra 

descobrir novas coisas?!”. 

 

A20 – “Pra poder a gente aprender a ler, pra 

aprender escrever”. 

 

A21 – “Para estudar e para aprender”.  

A22 – “Pra gente aprender e pra gente 

brincar”. 

 

A23 – “Para aprender”.  

A24 – “Pra estudar e pra fazer tarefa”.  

A25 – “Para estudar e para aprender”.  

A26 – “Pra estudar e pra aprender”.  

A27 – “Pra estudar e para aprender”.  

A28 – “Pra gente aprender, ensinar o 

próximo”, ajudar o próximo e também... 

 

A29 – “Ah pra ensinar, pra ensinar e ajudar a 

nos ler, só isso”. 

 

A30 – “Pra escrever letra de mão”.  

A31 – “Pra gente aprender as coisas, pra ler, 

escrever”. 

 

A32 – “Para ensinar, para ensinar ler e 

escrever”. 

 

A33 – “Pra aprender e pra estudar”.  

A34 – “Para estudar, pra escrever, pra 

aprender”. 

 

A35 – “Pra as pessoas aprender tudo o que a 

professora ensina”. 

 

A36 – “Pra aprender, para... Pra tudo”.  

A37 – “Pra mim aprender, estudar”.  



A38 – “Pra estudar”.  

A39 – “Pra aprender”.  

A40 – “Pra gente aprender”.  

A41 – “Pra estudar, para aprender e para a 

gente aprender um monte de coisas”. 

 

A42 – “Pra estudar... É... pra estudar e pra ter 

uma vida boa”. 

 

A43 – “Para estudar, para aprender”.  

A44 – “Para estudar e para desenhar”.  

Fonte: Autores 

 

As respostas dos sujeitos foi permeada pelas ideias de aprender e estudar, 

mas não basta que as crianças compreendam a escola para estas ações, se a 

prática pedagógica não manter acessa a curiosidade das crianças para o contínuo 

processo de aprendizagem. Esta afirmativa se alinha as ideias de Dimenstein e 

Alves (2004)  que destacaram sobre a curiosidade para a aprender o mundo, mas a 

escola, ou seja, as práticas pedagógicas matam está curiosidade ao tentar fazer a 

criança aprender o que não faz parte da sua curiosidade. 

 Um dos sujeitos aponta que a escola serve para ensinar a escrever com letra 

de mão, esta é  uma ideia a ser refletida. Deve a  escola ensinar a escrever ou a 

escrever com letra de mão. O que importa ao ser humano que cresce neste início do 

século XXI, saber e ter o gosto pelo exercício da arte da escrita ou fazer escrever 

com letra de mão? 

           

CONCLUSÃO  

 Mediante a comparação dos dados coletados para esta pesquisa, tem-se que 

a concepção de escola dos sujeitos é permeada pelos atos de aprender e estudar.  

Quando compara-se  os resultados, dos sujeitos  da escola pública com os da 

escola privada a diferença se dá pela fala de dois sujeitos a saber: “para fazer uma 

boa faculdade”;  “para não ficar burro”. Estas concepções fazem jus a realidade na 

qual os sujeitos estão inseridos, embora estas falas perfazem uma cultura de escola 

instrucional.  

Considerando que os sujeitos compreendem a escola como espaço de 

aprendizagem e estudo, sugere-se a necessidade em verificar o que as crianças 

esperam aprender e estudar na escola. 
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