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RESUMO 

 

As dificuldades, problemas e adversidades que afetam a escola pública brasileira 

contemporânea saltam aos olhos. As condições de trabalho disponibilizadas aos docentes 

nessas instituições de ensino, principalmente as estaduais e municipais, são, em sua maioria, 

bastante insatisfatórias. Nesse contexto, é pertinente compreender o modo como ocorre a 

produção do espaço escolar. Negligenciar esse aspecto, no entanto, pode representar um 

retrocesso em seu processo de transformação. Em outras palavras: como transformar a escola 

se não conhecemos os processos que a engendram? Diante desse contexto, nosso objetivo 

central, com este estudo, foi o de compreender a geografia do espaço escolar a partir das 

práticas espaciais cotidianas dos jovens que o produzem e evidenciar, nessa espacialidade, 

elementos que contribuam com a aprendizagem geográfica. Os procedimentos metodológicos 

basearam-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e trabalhos de campo. Também 

realizamos coleta de dados, observação e registro fotográfico de diferentes espaços escolares, 

aplicação de questionários e rodas de conversa com jovens-alunos e realização de entrevistas 

com professores e coordenadores das escolas pesquisadas. Estabelecemos como recorte para 

obtenção de dados diretos, três escolas públicas da Rede Pública Estadual de Ensino do 

Estado de Goiás. A primeira localiza-se na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), em 

Aparecida de Goiânia, a segunda em Jataí (GO) e a terceira na Cidade de Goiás. A produção 

do espaço escolar foi discutida considerando suas dimensões absoluta, relativa e relacional 

(HARVEY, 2012), e a partir do que Lefefbvre (2006) define como espaço concebido, 

percebido e vivido. A relação dialética de sujeitos sociais e espaço, faz com que ambos, ao 

mesmo tempo, sejam produtos e produtores. O sujeito, na produção e reprodução da vida, 

produz espaço. Do mesmo modo, o espaço, ao ser produzido, também influencia a formação 

do sujeito. Conhecer o espaço escolar, nesse sentido, permite conhecer os sujeitos que atuam 

na sua produção, especialmente estudantes, professores e gestores. O conhecimento advindo 

da produção desse espaço poder ser utilizado no âmbito da formação docente assim como no 

processo de ensino-aprendizagem na escola, possibilitando ao jovem-aluno o diálogo e a 

compreensão de uma espacialidade próxima a ele. Por conseguinte, assim como dito por 

Lefebvre (2006), a transformação social somente se efetiva quando ela atinge o espaço e 

quando este é transformado. Do mesmo modo, se almejamos outra escola, há que 

produzirmos outro espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Espaço; Escola; Jovem-Aluno; Práticas Espaciais; Aprendizagem 

Geográfica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Las dificultades, problemas y adversidades que afectan a la escuela pública brasileña actual 

son muy visibles. Las condiciones de trabajo puestas a los docentes en esas instituciones de 

enseñanza, principalmente las estatales y municipales, son, en su mayoría, poco satisfactorias. 

En ese contexto, es importante comprender la manera como ocurre la producción del espacio 

escolar. Descuidar ese aspecto, sin embargo, puede representar un retroceso en su proceso de 

transformación. En otras palabras: ¿cómo transformar la escuela si no conocemos los procesos 

que la urden? Ante ese contexto, nuestro objetivo central con ese estudio ha sido el de 

comprender la geografía del espacio escolar a partir de las prácticas espaciales diarias de los 

jóvenes que lo producen y evidenciar, en esa espacialidad, elementos que contribuyan con el 

aprendizaje geográfico. Los procedimientos metodológicos se basaron en la investigación 

bibliográfica, investigación documental y trabajos de campo. Asimismo, realizamos 

recolección de datos, observación y registro fotográfico de diferentes espacios escolares, 

aplicación de cuestionarios, rondas de charla con jóvenes-alumnos y realización de entrevistas 

con profesores y coordinadores de las escuelas en las cuales se hizo la investigación. 

Establecemos como recorte para obtención de datos directos tres escuelas públicas de la Red 

Pública Estatal de Goiás. La primera se ubica en la Región Metropolitana de Goiânia (RMG), 

en Aparecida de Goiânia, la segunda en Jataí (GO) y la tercera en Cidade de Goiás. La 

producción del espacio fue discutida teniendo em cuenta sus dimensiones absoluta, relativa y 

relacional (HARVEY, 2012), y a partir de lo que Lefefbvre (2006) define como espacio 

concebido, percibido y vivido. La relación dialéctica de sujetos sociales y espacio hace que 

ambos sean productos y productores a la vez. El sujeto, en la producción y reproducción de la 

vida, produce espacio. De igual manera, el espacio, al ser producido, también influye en la 

formación del sujeto. Conocer el espacio escolar, en ese sentido, permite conocer los sujetos 

que actúan en la producción, especialmente estudiantes, profesores y gestores. El 

conocimiento proveído de la producción de ese espacio puede ser utilizado en el ámbito de la 

formación docente, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, 

posibilitando al joven-alumno el dialogo y la compresión de espacialidad cercana a él. Por 

ende, como dijo Lefebvre (2006), la transformación social solamente se efectiva cuando 

alcanza el espacio y cuando éste es transformado. De igual manera, si anhelamos otra escuela, 

debemos producirnos otro espacio escolar. 

 

 

Palabras-clave: Espacio; Escuela; Joven-Alumno; Prácticas Espaciales; Aprendizaje 

Geográfica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Les difficultés, les problèmes et les adversités qui affectent l’école publique brésilienne 

contemporaine sont évidents. Les conditions de travail des enseignants dans ces institutions 

d’enseignement, principalement celles qui sont d’État et municipales, sont en majorité, assez 

insatisfaisantes. Dans ce contexte, c’est pertinent de comprendre la façon dont laquelle se 

déroule la production de l’espace scolaire. Négliger cet aspect, peut néanmoins, répresenter 

une rétrocession dans son processus de transformation. En d’autres termes : comment 

transformer l’école si nous ne connaissons pas les processus qui l’engendrent ? Dans ce 

contexte, notre but central, avec cette étude, a été de compprendre la géographie de l’espace 

scolaire à partir des pratiques spatiales quotidiennes des jeunes qui la produisent et mettre 

l’accent, dans cette spatialité, aux élements qui contribuent à l’apprentissage géographique. 

Les procédures méthodologiques ont été basés dans la recherche bibliographique, dans la 

recherche documentaire et dans les travaux de champ. Nous avons réalisé aussi la collecte de 

données, l’observation et l’enregistrement photographique de différents espaces scolaires, 

nous avons effectué des questionaires et nous avons fait des conversations avec des jeunes 

élèves et nous avons interviewé les professeurs et les coordinateurs des écoles recherchées. 

Nous avons établi comme recadrage pour obtenir des données directes, trois écoles publiques 

du Réseau Publique d’État d’Enseignement d’État de Goiás. La première est située dans la 

Région Métropolitaine de Goiânia (RMG), à Aparecida de Goiânia. La deuxième à Jataí (GO) 

et la troisième à Cidade de Goiás. La production de l’espace scolaire a été discuté en 

considérant ses dimensions : absolue, relative et relationnelle (HARVEY, 2012), et d’après ce 

que Lefebvre (2006) détermine comme l’espace conçu, perçu et vécu. La relation dialectique 

entre les sujets sociaux et l’espace permet aux deux d’être , au même temps, des produits et 

des producteurs. Le sujet, dans la production, et dans la reproduction de la vie, produit 

l’espace. De la même manière, l’espace, en se produisant, influence aussi la formation du 

sujet. Connaître l’espace scolaire, en ce sens, nous permet de connaître les sujets qui agissent 

dans sa production, particulièrement les étudiants, les professeurs et les gestionnaires.  La 

connaissance provenant de la production de cet espace peut être utilisé dans le domaine de la 

formation des enseignants ainsi que pour le processus d’enseignement et de l’apprentissage à 

l’école permettant au jeune élève le dialogue et la compréhension d’une spatialité qui lui est 

proche. Par conséquent, d’après Lefebvre (2006), la transformation sociale devient effective 

seulement quand elle atteint l’espace et quand cet espace est transformé. De la même façon, si 

nous désirons une autre école, nous devons produire un autre espace scolaire.  

 

Mots-clés: Espace; École; Jeune Élève; Pratiques Spatiales; Aprentissage Geographique.  
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As dificuldades, percalços, problemas e adversidades da realidade da escola 

pública, hoje, saltam aos olhos. As condições de trabalho disponibilizadas aos docentes nessas 

instituições de ensino no Brasil, assim como no estado de Goiás, principalmente as estaduais e 

municipais, geralmente são péssimas. Os meios de comunicação, regularmente têm mostrado 

tal realidade, o que demonstra que a escola pública e, por conseguinte, o ensino formal 

público em nível básico oferecido em nosso país, não anda nada bem.  

Os problemas são os mais diversos, dentre os principais destacam-se: prédios e 

mobiliários deteriorados; ausência de bibliotecas ou acervo diminuto; inadequação dos 

laboratórios, quando existem; falta de local apropriado para prática de atividades físicas, 

artísticas e culturais; os investimentos estão aquém do necessário para garantir o mínimo de 

qualidade; a burocracia emperra a aquisição de materiais e equipamentos necessários em 

tempo hábil; o sistema educacional, desde o ministério da educação até as unidades escolares, 

trunca algumas ações dos docentes; faltam materiais didáticos adequados; os professores, 

muitas vezes, apresentam problemas de formação; inexistem políticas que efetivamente 

assegurem a formação continuada; o cotidiano escolar furta o tempo do professor, excluindo 

sua possibilidade de acesso a lazer e atividades culturais, e mesmo de realizar um 

planejamento adequado de suas atividades pedagógicas.  Todos esses aspectos já são 

suficientes, sem falar no salário vexatório que recebe ao final do mês, e que o coloca em uma 

condição financeira deplorável ou o empurra a uma condição de vida que nada condiz com a 

relevância social de seu trabalho. 

Para além de tudo isso, mas não apartado de nada já colocado, ainda há uma 

questão de fundamental importância: o desconhecimento do processo de produção do espaço 

escolar. E, conhecer o espaço escolar implica também conhecer os sujeitos que o coabitam, 

em especial, os jovens-alunos. Em levantamento bibliográfico que fizemos, em busca de teses 

de doutorado e artigos publicados em periódicos, que versassem sobre a escola enquanto 

espaço geográfico, identificamos uma ínfima produção, a qual se resume a uma dissertação de 

mestrado e dois artigos
2
. O que assinala uma enorme lacuna de investigação nesse campo.  

                                                
2 PINTO, Kinsey. As representações sociais atribuídas ao (sub)espaço geográfico escola. In: Encontro Nacional 

de Prática de Ensino em Geografia- ENPEG, n.10, 2009, Porto Alegre. Disponível em: < 

http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT4/tc4%20(93).pdf >. Acesso em: 22 set./2013. 

MALANSKI, Lawrence Mayer; KOZEL, Salete. Representação do espaço escolar a partir de mapeamento 

coletivo: uma abordagem da geografia humanista. In: Ateliê Geográfico, Goiânia-GO, v. 9, n. 2, p.154-169, 

ago/2015. Disponível em: <file:///C:/Users/usu%C3%A1rio/Downloads/24131-156876-3-PB%20(1).pdf>. 

Acesso em: 13 out. / 2015. 

MARQUES, Roberto. A Escola numa Perspectiva Espacial. 2007. 123f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Educação, 2007.  
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Esse desconhecimento da produção do espaço escolar relaciona-se com a 

complexa tríade que envolve as grandes questões da docência – formação, prática e 

profissionalização. Ao ignorarmos a produção do espaço da escola, completamos o ciclo de 

retroalimentação que faz com que a escola esteja como está, em condições muito precárias, 

pois não há como transformar a escola se não conhecemos os processos que a engendram. 

O não conhecimento do espaço escolar estende-se aos sujeitos sociais envolvidos 

no processo educativo. Pouco sabemos sobre os jovens-alunos. Sujeitos esses que ao 

chegarem à escola se deparam com um lugar que pouco tem a ver com sua cultura. Na mesma 

medida, os profissionais da educação, em sua labuta diária, não compreendem este aluno. 

Nessa última situação evidencia-se um problema grave, esses profissionais têm na essência de 

seu labor a lida cotidiana com o jovem-aluno, o qual, ao que parece, não conhecem muito 

bem. Aqui surge uma questão fundamental: como a escola contribuirá com a formação desse 

aluno jovem se nem ao menos o conhece? 

A chamada cultura juvenil, presente na escola pública contemporânea, faz com 

que tal instituição tenha a obrigação de realizar uma leitura daquela - isso livre de qualquer 

tipo de preconceito. Não há, pois, possibilidade de se realizar um projeto formativo rumo a 

uma transformação social partindo de um olhar enviesado, destorcido do próprio sujeito a ser 

formado.  

Algumas teorias ligadas ao ensino dizem que para lograr sucesso no processo de 

ensino aprendizagem deve-se considerar o estudante, sua bagagem cultural, seu conhecimento 

prévio para posteriormente avançar na construção de um conhecimento mais elaborado, 

conceitual, acadêmico. O mesmo vale quando nos referimos ao ensino de Geografia. Há de se 

considerar o conhecimento cotidiano, do espaço próximo, do lugar – evidentemente nunca 

esquecendo as relações do local com o global –, para realizar análises em outras escalas e 

contemplando a complexidade relacional dos lugares. Nas palavras de Cavalcanti: a escola 

tem a função “de ‘trazer’ o cotidiano para seu interior com o intuito de fazer uma reflexão 

sobre ele a partir de uma confrontação com o conhecimento científico” (1998, p. 129)   

Outrossim, aparecem leituras da escola que pouco condizem com a realidade. Em 

meio a tais apreensões, figura uma instituição apartada da sociedade; que irá resolver todos os 

problemas sociais; onde a única coisa importante é o conteúdo (importância apenas formal, já 

que nem isso tem sido de fato bem trabalhado); que aula é em sala, com o tradicional dueto 

“cuspe e giz” entre outras. Leituras essas que figuram no senso comum, entre as pessoas, nas 
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prosas em qualquer lugar. Entretanto, por vezes, algumas leituras ganham ressonância na voz 

de profissionais da educação, orientando ações e práticas no espaço escolar. 

Partindo de tal raciocínio, aparecem mais algumas inquietações. A escola pode ser 

compreendida como espaço geográfico? Se sim, como se dá a produção do espaço escolar? 

Que sujeitos e como participam? Quais as práticas espaciais do jovem aluno no espaço 

escolar? Como os sujeitos que coabitam a escola percebem esse espaço? Os diversos espaços 

da escola podem e/ou são utilizados no processo de ensino-aprendizagem? A espacialidade da 

escola pode aparecer no trato dos fenômenos geográficos na aula de Geografia? Qual o 

desafio da escola e do professor de Geografia frente à formação do sujeito/jovem 

contemporâneo? 

Imagina-se que tais questões, além de ser o ponto de partida para o 

desenvolvimento da pesquisa, constituem-se no eixo norteador da mesma. O desafio 

colocado, então, é o de buscar meios para elucidar os questionamentos, realizando assim um 

estudo consistente que venha a contribuir para o campo do Ensino de Geografia e o ensino 

público em nível básico. 

Diante do contexto até aqui apresentado, a presente pesquisa teve como objetivo 

central compreender a geografia do espaço escolar, especialmente, a partir das práticas 

espaciais cotidianas dos jovens que o produzem, procurando vislumbrar nessa espacialidade, 

elementos para a aprendizagem geográfica. Dos desdobramentos desse objetivo geral temos 

os seguintes objetivos específicos: entender a produção do espaço geográfico da escola 

pública da Rede Estadual de Educação de Goiás, a partir das práticas espaciais de seus 

sujeitos, tomando-os como elementos centrais do processo produtivo; identificar as 

concepções e práticas espaciais dos sujeitos da escola (alunos, professores e gestores) acerca 

do espaço escolar; analisar o uso do espaço escolar e das espacialidades juvenis como 

elementos a serem utilizados pelo professor de geografia para ajudar o aluno na construção de 

um conhecimento espacial; avaliar as possibilidades de utilização do espaço escolar na 

formação e prática docente, tendo como escopo a aprendizagem geográfica dos alunos. 

A opção por trabalhar a temática da produção do espaço escolar e as práticas 

espaciais do jovem aluno, num primeiro momento, surgiu da relação que tenho com a escola, 

tanto como jovem estudante de outrora, quanto como docente na atual lida com o jovem-

aluno. A experiência enquanto professor da educação pública da Rede Estadual de Goiás 

aponta a necessidade de elucidar várias questões em torno do processo de produção do espaço 
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escolar, da vivência juvenil nesse espaço e também do aproveitamento de todo esse contexto 

nas discussões dos temas nas aulas de Geografia. 

O entendimento defendido nesta tese, a partir de Lefebvre (2006), é o do espaço 

como um produto social. Portanto, fruto das relações sociais. E que espaço e tempo são 

elementos indissociáveis. Nesse sentido, a produção do espaço é tomada como processo. O 

autor afirma que esse processo de produção do espaço envolve as práticas espaciais; as 

representações do espaço e o espaço de representação. Tríade que sempre se mantêm 

relacionada a partir de tensões dialéticas. 

Harvey (2012) traz uma contribuição, que articulada à concepção lefevriana, que 

propicia uma excelente base teórica para compreender o espaço. Harvey afirma que o espaço 

geográfico é composto por três dimensões: absoluta, relativa e relacional, articuladas 

dialeticamente. O autor salienta que o espaço absoluto é o espaço das formas e volumes, da 

dimensão material do mundo. O espaço relativo seria aquele que jamais existe em si mesmo, 

sua existência depende da relação com outros espaços, eventos, pessoas, coisas. Já o espaço 

relacional agrega, além da relação, a dimensão do intangível, que considera a sensibilidade, 

afeto, imaginário, sonho etc. 

A articulação dos sistemas conceituais de Harvey (2012) e Lefebvre (2006) 

constitui-se em nossa ferramenta para a análise do espaço escolar. O primeiro autor nos 

auxilia para enxergar o espaço em todas as suas dimensões, desde a mais aparente, física, a 

absoluta; passando pelas relações mais concretas e externas, a relativa; até as relações 

internas, a relacional.  Já o segundo autor é fundamental para o entendimento de como o 

espaço, em todas as suas dimensões, é produzido. Produção engendrada pelo concebido, 

percebido e vivido. 

Ao se considerar que o espaço geográfico é um produto/produtor da sociedade, 

conclui-se que os grupos humanos situam-se no centro da análise geográfica. Nessa 

perspectiva, todos os esforços voltados para o entendimento das relações humanas e sociais 

são extremamente importantes. Estudar as práticas espaciais os espaços de representação e as 

representações do espaço são fundamentais para dar visibilidade ao processo de produção do 

espaço da escola. Esse estudo por sua vez pode reverberar na compreensão de um quadro 

mais amplo das articulações sociais e, portanto, na produção do espaço da cidade.  

Tendo em vista os problemas atuais da educação pública em nosso país, penso que 

os trabalhos acadêmicos sob essa temática podem vir a contribuir para a melhoria dessa 
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realidade. Na medida em que se melhore o entendimento da dimensão espacial da escola, 

assim como a espacialidade do jovem-aluno. Possibilitando a construção de “um outro” 

espaço escolar, pautado em relações mais horizontalizadas - de respeito mútuo e co-

responsabilidades. Conhecer o sujeito escolar, especialmente o jovem-aluno, permitiria à 

escola pensar suas atividades pedagógicas considerando as realidades concretas desses 

sujeitos. No campo do Ensino de Geografia, assim como em outras demais áreas, há um 

consenso de que o rumo a seguir na construção de conhecimentos acadêmicos deve ocorrer 

com o aluno e a partir dele, então, conhecendo-o é que se potencializa o sucesso no processo 

de ensino aprendizagem. 

A partir de um golpe de olhar mais meticuloso sobre o espaço escolar, o jovem-

aluno, suas práticas espaciais e a aprendizagem geográfica foco de nossa investigação, 

começaram-se a rascunhar os caminhos em termos metodológicos. Ou seja, a natureza do 

fenômeno e o modo pelo qual se buscou apreendê-lo, envolveu determinados recursos, 

técnicas e passos metodológicos para seu desvelamento. Diante disso, a opção foi por uma 

pesquisa do tipo participante, utilizando-nos de uma abordagem qualitativa. No que concerne 

às etapas da investigação, temos tanto trabalhos de gabinete, quanto pesquisas de campo. 

Quanto às técnicas de coleta de dados, foram realizadas pesquisa documental e bibliográfica, 

observação e registro fotográfico, questionários e entrevistas e, por fim, uma intervenção 

didática. 

A ideia de trabalhar com a pesquisa participante surgiu no sentido de diluir a 

distância entre o pesquisador - sujeito do processo, aquele que produz conhecimento – e o 

pesquisado – objeto da investigação. Estrutura convencional que até poderíamos dizer 

dominante, se não ainda, pelo menos até pouco tempo, nas formas de se fazer pesquisa na 

academia. Na tentativa de romper com isso aparece no horizonte acadêmico a pesquisa 

participante. Brandão (1999) a define como uma modalidade de pesquisa em que 

“pesquisadores-e-pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho comum, ainda que com 

situações e tarefas diferentes [...]” (1999, p.11). 

Tomando a realidade social a ser pesquisada como dinâmica, mutável, inacabada, 

o pesquisador mergulha nela em seu labor investigativo. Quem pesquisa, deve, nos limites de 

sua condição, inserir-se/relacionar-se junto ao contexto dos sujeitos foco do estudo, na 

tentativa de atenuar a distância que o separa do fenômeno com que se pretende trabalhar. 

Segundo Oliveira (1999, p.23) “[...] a realidade social não é uma coisa dada e acabada, e que 

o pesquisador não pode ser um observador imparcial situado fora da situação que ele analisa”. 
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No que diz respeito à abordagem, imaginamos que devido à natureza do objeto de 

estudo e do modo pelo qual estamos procurando apreendê-lo, parece-nos pertinente lançarmos 

mão da abordagem qualitativa. Abordagem essa que valoriza a relação mais direta e próxima 

entre sujeito pesquisador e os sujeitos pesquisados, privilegiando, por conseguinte, os 

aspectos qualitativos das informações levantadas.  

A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade 

entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 
empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 

ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 244). 

Na mesma linha, Menezes e Silva (2001) apontam a existência de uma relação 

dinâmica entre a realidade e o sujeito. Ou seja, há um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito, o qual não pode ser traduzido em números. Do mesmo 

modo, Freire (1999) ressalta que é importante compreender a relação das pessoas com seu 

mundo. Relação que, segundo o autor, vai além dos fatos ou dados tomados em si mesmos, 

envolvendo também a percepção das pessoas. “Assim, a realidade concreta se dá a mim na 

relação dialética entre objetividade e subjetividade.” (FREIRE, 1999, p.35) 

Do ponto de vista operacional, a pesquisa foi estruturada em duas grandes etapas, 

a saber: os trabalhos de gabinete e os trabalhos de campo, sendo que os trabalhos de gabinete 

foram realizados, tanto antes quanto depois das incursões a campo. Sob o prisma aqui 

advogado, a divisão gabinete e campo encontra a sua existência enquanto um esquema 

didático explicativo (pois do ponto de vista prático elas estão juntas e articuladas), de maneira 

que uma somente tem sentido em função da outra. E mais, confrontar os dizeres dos sujeitos 

pesquisados (jovens, professores, administradores/gestores) com os referenciais teóricos, 

permitiu uma análise que capturou os significados mais profundos do fenômeno. 

Ao contrário, o ensinamento fundamental da Antropologia é o cotejamento da fala, 

com a observação das condutas e dos costumes e com a análise das instituições. 

Checar o que é dito com o que é feito, com o que é celebrado e/ou está cristalizado. 

Desta forma, uma análise qualitativa completa interpreta o conteúdo dos discursos 
ou a fala cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a ação 

objetivada nas instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os 

significados latentes. (MINAYO; SANCHES, 1993, p.246) 

Entende-se aqui como trabalho de gabinete toda a parte da pesquisa a ser realizada 

em função do campo, seja anterior ou posterior a ele, além da escrita da tese. Essa etapa 

compreende o levantamento e leitura bibliográfica – em biblioteca física ou virtual – de 

autores clássicos e contemporâneos sobre a temática juventude, Geografia, espaço escolar, 
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ação docente, aula de Geografia; diálogos com a orientadora e reuniões de orientação, no 

sentido de estabelecer os rumos da pesquisa; elaboração de instrumentos de coleta de dados 

primários, como roteiro de observação e de entrevista, realizados em discussão, e comum 

acordo com a orientadora; tratamento e análise das informações coletadas; além da redação da 

qualificação e da tese.  

No que concerne ao trabalho de campo, outra parte fundamental do estudo são os 

momentos dedicados a levantar informações primárias atinentes ao espaço escolar, às práticas 

espaciais do jovem-aluno e sua aprendizagem geográfica, as quais se constituíram como base 

para as nossas análises e reflexões. Fugindo da compreensão rasa de que trabalho de campo é 

a parte prática e empírica de uma pesquisa, o concebemos como algo que fornece elementos 

que vão nutrir uma reflexão acerca do mundo, assim como sofre rebatimentos advindos de tal 

processo reflexivo. 

O trabalho de campo para não ser somente um empirismo, deve articular-se à 

formação teórica que é, ela também, indispensável. Saber pensar o espaço não é 

colocar somente os problemas no quadro local; é também articulá-los eficazmente 

aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais amplas. 

(LACOSTE, 2006, p.87) 

A citação nos traz, também, um tema caro à Geografia que é a compreensão e 

operacionalização da escala enquanto um instrumento teórico fundamental para ler a 

espacialização dos fenômenos. Está lançada, ai, a questão da articulação do fenômeno 

estudado localmente com escalas ampliadas para uma leitura mais totalizante. Trazendo o 

raciocínio de Lacoste (2006) para esta pesquisa, a ideia é de que para o entendimento do 

espaço escolar, das práticas espaciais e a aprendizagem juvenil, torna-se necessário olhar para 

esse fenômeno procurando alocá-lo num jogo escalar que vá do local ao global e vice-versa. 

Em outras palavras, uma compreensão que se pretenda mais totalizante deve incluir a leitura 

do espaço da escola, a espacialidade do jovem aluno e a aprendizagem geográfica como 

emerso no contexto da produção do espaço social
3
.  

Nos trabalhos de campo realizamos observações in loco no espaço escolar com o 

intento de capturar as práticas espaciais ali realizadas pelos sujeitos que atribuem vida ao 

espaço – com foco principal no jovem aluno. Além disso, procurou-se vislumbrá-lo também 

enquanto produto das representações. Essas incursões a campo proporcionaram a 

possibilidade concreta de contato direto com a realidade estudada. Nelas realizamos as 

                                                
3
 Termo utilizado por Lefebvre (2006). 
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observações diretas e o registro fotográfico, aplicação de questionário e rodas de conversa 

com os jovens-alunos, entrevistas a professores de Geografia e gestores das escolas. 

Estabeleceram-se como recorte para obtenção de dados diretos, três escolas 

públicas da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Goiás. Uma na Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG), uma em Jataí (cidade média) e a terceira na Cidade de 

Goiás (pequena cidade). A escolha ancora-se na ideia de que o espaço escolar e, 

principalmente, a cultura juvenil pode apresentar contornos distintos na RGM, em 

comparação com uma cidade média, e cidade pequena. Imagina-se que o recorte proposto 

guarde, em certa medida, um caráter universalizante em relação ao fenômeno. 

A partir da realização dos trabalhos de campo, realizamos observações diretas dos 

espaços físicos e da dinâmica da escola; registro fotográfico; aplicação de questionário e 

posteriormente realização de rodas de conversa com os jovens-alunos no intuito de conhecê-

los e saber das suas percepções e vivências na cidade e na escola; realização de entrevistas 

com os professores de geografia e coordenadores nas quais buscamos entender as percepções 

e as concepções desses sujeitos em relação ao espaço escolar. Após todo esse levantamento, 

fizemos o cruzamento das informações levantadas direta e indiretamente com as referências 

consultadas. Por meio deste trajeto procuramos trilhar o caminho rumo à compreensão da 

produção do espaço escolar, assim como das espacialidades juvenis que nele se fazem 

presentes e o resgate deste conhecimento para a aprendizagem geográfica.  

Realizamos esse percurso com o propósito de vislumbrarmos a assertiva da nossa 

hipótese de partida, de que a produção do espaço escolar, considerando suas dimensões 

absoluta, relativa e relacional, ocorre nas dimensões do espaço concebido, percebido e vivido. 

A relação dialética estabelecida entre os sujeitos sociais e o espaço faz com que ambos, ao 

mesmo tempo, sejam produtos e produtores. O sujeito, na produção e reprodução da vida está 

produzindo espaço, na mesma medida, o espaço ao ser produzido está também produzindo o 

sujeito.  Sendo assim, conhecer o espaço escolar permite conhecer os sujeitos que atuam na 

sua produção, especialmente estudantes, professores e gestores da escola. O conhecimento 

advindo da produção do espaço escolar poder ser utilizado no processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando o jovem-aluno a dialogar com uma espacialidade próxima a ele. 

Foi efetuada uma primeira etapa de trabalho de campo nas escolas, onde 

realizamos, além dos primeiros contatos com os gestores e professores, observações e 

aplicação de questionários. 
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No que tange às observações diretas, elaboramos um roteiro que apontava, em 

linhas gerais, os elementos a serem observados na rotina da escola em sua dimensão espacial. 

Procuramos, então, observar os diferentes espaços do espaço escolar a partir das práticas 

espaciais realizadas pelos sujeitos nas suas atividades e momentos na instituição. Observamos 

a entrada e saídas dos jovens-alunos na escola, as aulas de geografia, o recreio e trocas de 

professor, o momento do lanche, atividades na quadra, o movimento nos corredores e no 

pátio, sala dos professores etc.  

As idas a campo ocorreram desde meados de 2013 até os primeiros meses de 

2015. Ao todo foram 45 incursões nas três escolas pesquisadas, sendo 19 na escola 01 situada 

na RGM, 16 na escola 02 na cidade de Goiás e 10 na escola 03 em Jataí. A atividade sempre 

presente nessas visitas às escolas foi a observação. Foram somadas, aproximadamente, 190 

horas de atividades de observação. Em algumas oportunidades, com a anuência da direção da 

escola, realizamos registros fotográficos do espaço escolar.  

Os primeiros contatos com as escolas serviram para a apresentação do projeto de 

pesquisa para a direção das escolas e professores de Geografia. A partir desse momento 

iniciamos os agendamentos dos retornos à instituição com objetivo de iniciar os 

procedimentos previstos no planejamento para o estudo. Começamos com as observações 

gerais do espaço escolar e da sala de aula (assistindo às aulas de Geografia). As observações 

iniciavam-se bem antes da abertura do portão da escola para o início das aulas. 

No início do segundo semestre de 2013, iniciou-se a construção do 

instrumento/questionário a ser realizado com os jovens alunos. Com a finalização do 

questionário, utilizaram-se algumas dessas idas à escola para, além da observação, aplicar o 

referido instrumento. Essa aplicação foi realizada no mês de novembro de 2013, nas escolas 

01 e 02. Foram respondidos 115 questionários, sendo 59 na escola da RMG e 56 na escola da 

cidade de Goiás. A escola 03 foi acrescentada na pesquisa por indicação da banca de 

qualificação no sentido de atribuir uma amplitude maior aos dados. Em função disso os 

questionários, que somaram 64, foram respondidos na escola de Jataí no mês de setembro de 

2014. Em cada uma dessas escolas aplicou-se o instrumento em três turmas de 1º ano de 

ensino médio. 

O questionário (apêndice) respondido pelos jovens alunos objetivou traçar um 

perfil desse sujeito e também compreender um pouco do universo da cultura juvenil, assim 

como, apreender elementos acerca da percepção e práticas espaciais deles no espaço escolar. 
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Na etapa seguinte ao levantamento de dados diretos, fomos à escola para fazer as 

rodas de conversa com os jovens e realizar entrevistas com professores de geografia e 

coordenadores. Essa etapa ocorreu de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. Nas constantes 

idas às escolas, fomos preparando o terreno para realizar essa atividade da pesquisa.  

As entrevistas com os professores e coordenadores foram uma atividade um 

pouco mais simples, do ponto de vista da logística, do que as rodas de conversas com os 

jovens-alunos. Com os professores e coordenadores explicamos a necessidade e importância 

de que eles concedessem uma entrevista e todos os seis, três professores de geografia (um de 

cada escola) e as três coordenadoras (uma de cada escola) não se opuseram à conversas 

conosco em nenhum momento. Nos dias e horas agendados, procurávamos uma sala para a 

entrevista e realizávamos a atividade. A conversa foi conduzida por um roteiro simples, nos 

moldes de uma entrevista semiestruturada. Nosso objetivo foi que professores e 

coordenadores pudessem falar sobre o espaço escolar, as práticas espaciais dos jovens-alunos, 

o uso dos diferentes espaços da escola no processo de ensino-aprendizagem. 

As rodas de conversa sempre envolviam uma logística mais complexa, pois 

tínhamos que retirar os estudantes de suas respectivas salas de aula, encontrar um espaço para 

que a atividade fosse realizada e cuidar para que a conversa não tivesse duração excessiva em 

função de, os estudantes, estarem tendo aulas. Realizamos as rodas de conversa com os 

estudantes das mesmas turmas que responderam aos questionários, sendo uma roda de 

conversa em cada escola. A roda de conversa contou sempre com um número de 7 a 11 

jovens. As conversas foram pautadas num roteiro básico para que os jovens falassem de suas 

atividades cotidianas, apresentassem suas percepções do espaço escolar, no geral, e dos 

diversos espaços da escola que gostam e não gostam. Casa roda de conversa teve a duração 

entre uma hora e uma hora e meia. 

De posse de todo o volume de informações levantadas direta e indiretamente, 

tecemos nossa análise com base nas referências bibliográficas consultadas. Imaginamos que, 

após termos trilhado esse percurso investigativo, conseguimos produzir uma leitura geográfica 

da escola. Leitura que nos possibilitou desvelar o processo de produção do espaço escolar, a 

partir da atuação dos sujeitos sociais. E por fim, nos permitiu pensar a relação do espaço 

geográfico da escola e o processo de aprendizagem geográfica.  

Buscaremos expor todos os elementos do processo de desenvolvimento da 

pesquisa, apresentação, discussão e análise do tema, além dos resultados e conclusões obtidos. 

Para tanto, estruturamos a presente tese em quatro capítulos.  
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De maneira geral, no primeiro capítulo, pretendemos valorizar a ideia da leitura da 

escola enquanto um espaço geográfico, partindo do pressuposto de que a escola possui uma 

dimensão espacial, a qual necessita ser apreendida. Para tanto, iniciamos demarcando nosso 

ponto de vista, deixando evidenciado que a análise a ser empreendida está alicerçada na 

ciência geográfica. Em seguida apresentamos algumas teses e discussões sobre a categoria 

espaço, a qual é central nessa pesquisa. E, por fim, traçamos um cenário sobre a atual escola 

pública da Rede Estadual de Ensino do estado de Goiás. 

No segundo capítulo pretendemos capturar os elementos atinentes ao espaço 

escolar a partir das práticas e do olhar dos jovens- alunos, assim como da percepção dos 

gestores e professores de geografia. Demos o pontapé inicial com percepções do espaço 

escolar pelos jovens-alunos, em que eles dizem sobre os espaços que gostam e não gostam na 

escola. Dedicamos uma seção para as percepções dos gestores e professores de Geografia 

também acerca do espaço escolar. No terceiro item discutimos o jovem, a cultura juvenil, e 

suas práticas espaciais; além de adentrar na dinâmica do espaço escolar a partir de seus 

diferentes espaços (sala de aula, sala de professores, pátio da escola, corredores...).  

No capítulo três exploramos a ideia da escola enquanto espaço geográfico, 

tomando-o como produto social. Pensar o espaço absoluto, relativo e relacional da escola com 

resultado das práticas espaciais, da representação do espaço e do espaço de representação. 

Numa outra seção, o intuito é refletir sobre o espaço escolar como um espaço público, 

equipamento no espaço urbano. E, por último, trazer à tona a partir da prática docente um 

panorama da utilização dos diferentes espaços da escola no processo de ensino-aprendizagem.  

No quarto e último capítulo abordamos algumas contribuições no sentido de 

pensarmos “um outro” espaço escolar. Apresentamos o exemplo das escolas portuguesas a 

título de ilustrar que existem outros espaços escolares. Espaços mais dinâmicos, mais 

estruturados que oferecem um leque maior de possibilidades para a ação docente e a 

aprendizagem dos jovens-alunos. Apresentamos uma reflexão sobre formação de professores, 

assim como sobre a prática docente. Em suma, nesse capítulo que fecha a tese buscamos 

apontar horizontes possíveis para que possamos produzir uma outra escola. 
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CAPÍTULO I 

 

O ESPAÇO ESCOLAR: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA 
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Neste primeiro capítulo apresentamos a ideia de espaço escolar enquanto espaço 

geográfico e analisamos a realidade do espaço de algumas escolas públicas da Rede Estadual 

de Goiás. A leitura dessas escolas pela sua dimensão espacial considerou os sujeitos sociais 

como elementos centrais no processo de produção do espaço. Para tanto esse capítulo 

estrutura-se em duas grandes seções, são elas: A geografia do espaço escolar e A escola 

pública do século XXI: o caso de Goiás. 

Na primeira seção buscaremos desenvolver as bases teóricas que sustentam a 

discussão de espaço geográfico, além de trazer à cena o espaço escolar da escola goiana. 

Iniciaremos o percurso, apresentando nosso ponto de vista e indicando que o olhar pelo qual 

enxergamos a escola está situado na ciência geográfica. Após essa delimitação, partiremos 

para a discussão da categoria espaço. Categoria essa que se constitui como central na análise 

que faremos da escola. Entendemos que a categoria espaço ganha contornos distintos ao longo 

do tempo. Vários conceitos são imputados ao espaço geográfico, cada qual situado num 

contexto espaço-temporal, e alicerçados numa corrente de pensamento da Geografia. Para 

empreendermos as reflexões pretendidas sobre o espaço escolar e aprofundar a compreensão 

de espaço geográfico utilizaremos o arcabouço teórico de Harvey (2012) e Lefebvre (2006). O 

espaço entendido como produto social, aberto e dinâmico; produzido pelo concebido, 

percebido e vivido, e que possui dimensões absoluta, relativa e relacional. 

Na segunda parte deste capítulo, procuraremos realizar uma análise da realidade 

da escola pública da Rede Estadual de Ensino do Estado de Goiás, pela via das representações 

do espaço tratadas por Lefebvre (2006). Iniciaremos pela apresentação da estrutura 

organizacional e caracterização da Rede Pública goiana de Ensino, procurando refletir sobre a 

produção do espaço geográfico das escolas dessa rede. Abordaremos nele as diretrizes das 

políticas públicas implementadas pelo governo do estado por meio da Secretaria de Educação, 

entendendo que elas compõem o quadro das representações do espaço; representações que 

constituem o espaço dominante. Por fim, faremos o exercício de imaginar os cenários, tendo 

em conta as atuais políticas para o espaço escolar das escolas da Rede Pública goiana. 
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1.1 A geografia do espaço escolar 

 

1.1.1 O ponto de vista geográfico 

Utilizar a expressão “Geografia do espaço escolar” não implica o entendimento, 

defesa ou mesmo a proposição de uma “Geografia da escola”. Já basta a grande cisão que vem 

desde os primórdios da instituição da Geografia enquanto ciência – Geografia Física e 

Geografia Humana. Entendemos que a fragmentação da Geografia em uma enorme lista de 

Geografias, não contribui para o desenvolvimento teórico e metodológico dessa ciência. 

Estamos, na verdade, advogando a possibilidade de uma leitura da escola sob a 

perspectiva geográfica. Pretende-se então, pensar a escola como um espaço geográfico, 

procurando desvelá-lo a partir dos processos que engendram sua produção. Entende-se como 

necessário, além do empreendimento de outros olhares, enxergar a instituição escolar em sua 

dimensão espacial.  

Num primeiro momento procuraremos evidenciar de que lugar falamos, de onde 

parte nosso olhar, nosso ponto de vista. Pois, sobre um mesmo objeto -fenômeno é possível 

lançar múltiplos olhares e, dependendo do ponto de vista, a leitura torna-se totalmente 

diferente. O geógrafo português Orlando Ribeiro faz referência a isso, ao dizer do trabalho de 

algumas áreas do conhecimento, a partir de suas fontes para ler o mundo. “O historiador 

reconstitui as civilizações pelos documentos, o arqueólogo pelos vestígios materiais, o 

etnólogo pelos aspectos conservado na vida actual, o geógrafo pelas formas inscritas na 

paisagem.” (RIBEIRO, 2013, p.2) 

Na citação acima, Ribeiro apresenta, sob seu entendimento, o que seria o ponto de 

vista de diferentes áreas do conhecimento. O que caracterizaria então esse chamado ponto de 

vista? Gomes (2013) nos ajuda nessa tarefa. Este autor traz com grande destaque, a discussão 

acerca do “lugar do olhar”, o termo “ponto de vista”.  

Consideremos, no entanto, a palavra ponto nesse caso indica um lugar determinado, 

seja ele concreto ou metafórico. Isso quer dizer que, ocupando aquele ponto, ou seja, 

naquela posição, podemos ver algo que não veríamos se estivéssemos situados em 

outra posição qualquer. A expressão estabelece, portanto, uma relação direta entre o 

observador e aquilo que está sendo observado. Essa relação se estabelece por um 

jogo de posições, é a situação espacial que permite ao observador ver algo que de 

outro lugar não seria visível para ele da mesma forma. O ponto de vista é um 

dispositivo espacial (posicional) que nos consente ver certas coisas. (2013, p.19) 
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Um elemento que nos chama a atenção e que consideramos pertinente destacar 

aqui é a geograficidade do termo ponto de vista. É bastante geográfico por trazer imbricada no 

seu significado a ideia de localização, posição e situação espacial. Concordando com Gomes, 

ponto de vista, então, envolve um jogo de localizações em que estão posicionados de um lado 

o observador, e de outro o objeto observado. É exatamente tal disposição espacial que nos 

permite ver determinadas coisas, que certamente não veríamos desde outros lugares. Daí a 

importância e necessidade de contextualizar as posições estabelecidas entre observador e 

objeto observado, para que se possa compreender o ponto de vista. 

Nesses termos, e não poderia ser diferente, queremos deixar de partida, 

evidenciadas algumas de nossas posições. Mesmo sabendo que ao assumirmos uma ou várias 

posições estaremos dando visibilidade a algumas coisas e, por conseguinte, deixando outras 

tantas invisibilizadas. Ou seja, tomar para si uma posição significa privilegiar um campo de 

observação e ao mesmo tempo tornar outros, periféricos. Como bem salienta Gomes (2013, 

p.20) “A ideia de ponto de vista é a de um privilégio do olhar sobre algo.” 

Então a primeira posição tomada é que nossa leitura parte da Geografia. 

Pretendemos fazer uma análise geográfica da escola, pensando-a tanto em seus elementos 

físicos (prédios, equipamentos, mobiliário, livros, cadernos...), quanto humanos (professores, 

alunos, coordenação, direção, comunidade e todas as relações). Enfim, a proposta analítica 

está assentada no lugar da ciência geográfica, que, por sinal, é onde nos sentimos mais 

confortáveis e à vontade, por ser a nossa área de formação. 

A grande preocupação para nós, geógrafos, é a questão espacial. Nesse sentido, 

talvez a grande pergunta a se colocar seria: que peso tem a trama das localizações na 

produção de um determinado fenômeno? No caso específico desta pesquisa, a pergunta seria 

então, qual o papel que a trama das localizações tem na produção da escola? 

A especificidade da leitura proposta aqui (ponto de vista geográfico) reside em 

estarmos na busca de compreender o papel das ações e de sua espacialidade. Desse modo, 

procuramos olhar a instituição escolar a partir de sua dimensão espacial. Ou seja, no sentido 

de desvendar a escola no âmbito de sua espacialidade. Imaginamos que a espacialidade está 

no cerne do raciocínio geográfico. Concordamos, desse modo, com Corrêa quando afirma que 

“A espacialidade humana tem uma essencial centralidade na geografia, constituindo-se na 

característica distintiva face às outras ciências.” (2011, p.62) 
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Uma primeira referência que nos ajuda a refletir sobre o sentido de espacialidade é 

a de Gomes (2013). O autor diz que espacialidade equivale a um “conjunto formado pela 

disposição física sobre esse plano de tudo que ele contém. Corresponde, assim, ao resultado 

de um jogo de posições relativas de coisas e/ou fenômenos que se situam, ao mesmo tempo, 

sobre esse mesmo espaço.” (GOMES, 2013,p.17).  Há um destaque para o arranjo da 

disposição das coisas e/ou fenômenos por sobre o espaço. Para, além disso, o autor coloca 

ainda que essa disposição espacial das coisas, longe de ser absoluta, situa-se num campo de 

relações. 

Corrêa traz mais elementos acerca da espacialidade que entendemos como 

fundamentais para avançarmos nessa discussão. A espacialidade é uma característica inerente 

da ação tanto do ser humano, quanto da natureza. No que tange à questão humana, o autor 

levanta a ideia de que a produção e reprodução social geram necessariamente espacialidade, 

em outras palavras, a espacialidade aparece como condição e reflexo da simples existência da 

vida humana. “A espacialidade é um atributo da ação da natureza e humana. [...] Parte 

integrante da ação humana a espacialidade é simultaneamente reflexo, meio e condição social, 

associando-se à existência e reprodução humana.” (CORREA, 2011, p.62) 

Feitas as devidas ponderações acerca de nossas premissas, enquanto ponto de 

vista, gostaríamos de destacar também a categoria central de nossa pesquisa, o espaço. Este se 

constitui em uma categoria cara à Geografia, que atravessa essa ciência desde os seus 

primórdios e, que é tida de modo geral, como o objeto de estudo da ciência geográfica.  

Iremos trazer à tona alguns elementos, que entendemos ser de fundamental 

importância, para delinearmos a compreensão de espaço adotada neste estudo. Num primeiro 

momento, sem ter como objetivo reproduzir toda uma densa e complexa discussão 

epistemológica sobre o espaço geográfico faremos, de maneira en passant, uma aproximação 

em relação à categoria, assim como traremos algumas ideias de espaço em meio às correntes 

de pensamento geográfico. Posteriormente, pretendemos encaminhar um debate mais 

aprofundado sobre o espaço, e o espaço escolar. 

 

 

 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=en+passant
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1.1.2 O espaço geográfico 

Ao assistir um jogo de futebol, ou ao ouvir os jovens dos rolezinhos
4
 falarem das 

poucas possibilidades de lazer na periferia, vez ou outra aparecem em suas falas a palavra 

“espaço”. No primeiro caso, o narrador e/ou comentarista do jogo de futebol, ao constatar a 

ausência de público no estádio, coisa comum nos dias de hoje, diz aos 

ouvintes/telespectadores “Vejam só, mais uma vez temos um público muito aquém do 

espetáculo dentro de campo. O estádio está repleto de espaços vazios...”. Dentro do mesmo 

exemplo, mas agora no que tange ao campo de jogo, é possível escutarmos comentários do 

tipo “o time está desorganizado, levou o gol e perde a partida porque está pouco compacto, 

deixando muitos espaços para o time adversário”. Em outro exemplo, em meio ao fenômeno 

contemporâneo dos rolezinhos, seus organizadores, ou mesmo os participantes, dizem que um 

dos motivos que os levam a essa prática é “a falta de espaços para festas, eventos, lazer nas 

periferias!”.  

Nesses exemplos banais, assim como na esmagadora maioria dos casos de uso 

corrente que se faz da palavra espaço, em meio ao cotidiano das pessoas comuns, e muitas 

vezes também na academia (por sociólogos, historiadores, antropólogos, biólogos...), percebe-

se o espaço considerado como elemento material, vazio, imóvel; entendido como distância, 

localidade. Essas associações correspondem a apreensões que nos parecem enviesadas e rasas, 

as quais simplificam e furtam a vida do espaço. 

É possível afirmar, portanto, que espaço é um termo polissêmico, de uso corrente 

tanto no senso comum, quanto no meio acadêmico. Parece-nos até que tem ocorrido um uso 

desmedido e banalizado do seu emprego, o que torna seu significado bastante irregular e, por 

vezes, impreciso. Mesmo no âmbito da Geografia, em certos casos e na tentativa de ter maior 

precisão, acrescenta-se o geográfico ao espaço, então se diz corriqueiramente espaço 

geográfico. Até mesmo porque o espaço é uma categoria que figura em outras áreas do 

conhecimento. Obviamente, que cada uma dessas áreas faz o debate a partir de seu lugar, 

portanto, é tratado sob pontos de vista distintos. 

Em certa medida, o modo de encarar essa categoria está associado à Geografia 

Escolar, que, por sua vez, é nutrida pela Geografia Acadêmica. O ensino escolar, pautado 

                                                
4 A palavra rolezinho é um neologismo que vem do diminutivo de rolê ou rolé, gíria que significa “fazer um 

passieo”, “dar uma volta”. Rolezinho é um termo utilizado para definir encontros organizados de centenas de 

pessoas, principalmente jovens das periferias urbanas, em espaços públicos como parques, praças e shopping 

centers. São eventos muito atuais, articulados pelas redes sociais que conseguem reunir centenas e até milhares 

de pessoas.  
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numa Geografia tradicional pode contribuir para reproduzir tais conceitos, pois a escola, a 

geografia escolar em seu fazer diário, lida com conteúdos que possibilitam a construção de 

conceitos. O professor de Geografia, com uma prática conservadora, tende a operar sua aula a 

partir de uma abordagem tradicional e, como consequência disso, ocorre a construção da ideia 

de um espaço nesses moldes, parado, engessado, geométrico, neutro etc. 

O intuito aqui é de apontar alguns elementos que se coadunam corroborando uma 

concepção de espaço, a qual entendemos como um instrumento que nos possibilita pensar a 

escola enquanto um espaço determinado – o espaço escolar. Parte-se do pressuposto de que 

para o geógrafo/professor de Geografia, mais do que qualquer outro profissional, é importante 

olhar para a escola em sua dimensão espacial, ou seja, enquanto espaço geográfico. 

A Geografia possui, enquanto ciência social, uma forma específica de mirar e 

analisar a sociedade, que lhe confere identidade no âmbito das ciências. Corrêa (2005) afirma 

que a objetivação dos estudos geográficos se dá via cinco conceitos-chave
5
, dentre eles o 

espaço. Assim como o autor, salientamos que o espaço constitui-se num dos instrumentos 

centrais que permite ao geógrafo empreender a sua tarefa de compreensão do mundo. 

Outrossim, é importante o registro de que os conceitos e categorias não são 

consensuais no corpo da Geografia, assim como em outras ciências, eles são, na verdade, foco 

de intensos debates que descortinam conflitos e promovem o avanço teórico. As concepções 

acerca dos conceitos e categorias variam conforme as correntes de pensamento. Ou seja, o 

prisma pelo qual é gestado e concebido um conceito vincula-se, ao fim e ao cabo, à filiação 

filosófica do autor.   

Mesmo no interior da Geografia, a categoria espaço possui variadas acepções, o 

que está relacionado com as distintas correntes de pensamento. Ao tratar dos conceitos chave 

da ciência geográfica, Corrêa (2013, p.16) salienta que esses “têm sido objeto de amplo 

debate, tanto interno como externo à geografia, envolvendo assim não-geógrafos. No bojo do 

debate, cada conceito possui várias acepções, cada uma calcada em uma específica corrente 

de pensamento.” É relevante destacar que essas correntes de pensamento possuem uma 

filiação filosófica, sendo que cada uma produz um ponto de vista, um modo de ver o mundo, a 

ciência etc. No meio científico, e na Geografia não poderia ser diferente. Essas chamadas 

                                                
5 Os cinco conceitos chave apontados por Corrêa (2005) são: paisagem, região, espaço, lugar e território, os 

quais segundo o autor guardam uma relação de parentesco entre eles e referem-se ao modo como o ser humano 

esculpe a superfície do planeta. 
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correntes de pensamento vão produzir concepções de Geografia, de espaço, assim como dos 

demais conceitos desse campo de conhecimento. 

Corrêa (2005), em artigo que apresenta o espaço como um conceito-chave da 

Geografia, faz uma discussão tendo como foco o espaço dentro das correntes de pensamento 

geográfico. A referida discussão lança para a cena a geografia tradicional, geografia teorético-

quantitativa, geografia crítica, geografia humanista e cultural. Apoiar-nos-emos neste autor 

para, de modo en passant , apresentar as ideias essenciais acerca do espaço em cada uma 

dessas correntes de pensamento. 

A geografia tradicional nasce no último quartel do século XIX, o que coincide 

com o período em que a geografia se torna disciplina nas universidades europeias, 

estendendo-se até a década de 1950. Os diferentes ramos dessa geografia deram ênfase aos 

conceitos de paisagem e região, que constituíram-se objetos de estudo da geografia.  

A abordagem espacial (atividades humanas e seus fluxos) entre os geógrafos era 

uma preocupação situada num segundo plano. O espaço parece não se constituir em um dos 

conceitos centrais da geografia tradicional, e de modo geral predomina a ideia de espaço a 

priori e absoluto, como receptáculo que apenas contém as coisas. 

A partir da década de 1950, alicerçada no positivismo lógico e na revolução 

teorético-quantitativa surge a chamada geografia teorético-quantitativa. O conceito de 

paisagem perde importância, o de região é minimizado; território e lugar vão diminuindo seus 

pesos entre os pesquisadores e, o espaço começa a ganhar expressividade como um conceito-

chave da ciência geográfica. Aparece a noção de espaço relativo, no entanto, muito atrelado às 

relações entre objetos, privilegiando as distâncias. Trata-se de uma visão reducionista, que 

desconsidera ou mesmo projeta a um segundo plano as contradições, os agentes sociais, o 

tempo, as transformações. 

Com fundamentos no materialismo histórico e na dialética, a Geografia crítica tem 

seu nascimento na década de 1970. Essa geografia aparece fazendo oposição e críticas 

ferrenhas às geografias praticadas até então – geografia de base positivista e neopositivista.  

Novamente a categoria espaço aparece no centro das discussões. O grande avanço que ocorre 

nesse período em relação à concepção de espaço, é que este passa a ter conteúdo social. O 

espaço considerado como locus da reprodução das relações sociais de produção, ou seja, o 

lugar por excelência da reprodução da própria sociedade; a qual só se concretiza no espaço e, 

ao mesmo tempo, o espaço só pode ser inteligível por meio dela. Nesses termos, não é 
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possível falar em sociedade apartada do espaço e vice-versa, pois são elementos 

indissociáveis. O espaço é produto social. 

A geografia humanista surgiu também na década de 1970 e, por volta de dez anos 

mais tarde, recebeu a companhia da retomada da geografia cultural. Fundamentada na 

fenomenologia e no existencialismo, a geografia humanista, assim como fez a chamada 

geografia crítica, tem em sua constituição a crítica em relação à geografia de cunho lógico-

positivista e neo-positivista. A geografia humanista valoriza a subjetividade, os sentimentos, a 

experiência, a intuição, o simbolismo etc. Para essa abordagem, os conceitos mais valorizados 

são o de lugar e paisagem. O espaço parece adquirir o significado de espaço vivido; logo 

estudá-lo significa ter como centro das atenções os sentimentos, as ideias, as experiências 

espaciais dos indivíduos ou grupos sociais.  

É importante destacar que todo esse contexto das correntes de pensamento 

geográfico com suas periodizações está mais ligado à realidade brasileira. No Brasil, grosso 

modo, o desenvolvimento da ciência geográfica teve esse percurso que, de maneira alguma é 

linear e constituído por períodos fechados. As correntes de pensamento geográficas, até hoje, 

convivem umas com as outras. Os fundamentos filosóficos das correntes precedentes se 

interpenetram nas atuais, ocasionando a coexistência de uma ou mais matrizes teóricas em um 

determinado período. 

 

1.1.3 O espaço para Harvey e Lefebvre 

No quadro da Geografia brasileira nos alinhamos à chamada Geografia crítica, a 

qual foi influenciada por diversos autores, dentre eles Harvey (1973, 1985), Lefebvre 

([1974]2006), Lacoste (1976), Santos (1978, 1985, 1988), Moreira (1979), Corrêa (1986), 

Carlos (2002).  Em linhas gerais, os autores em suas diversas vertentes da Geografia crítica, 

afirmam que há um forte conteúdo político no conhecimento acadêmico da ciência e, 

portanto, a Geografia deve contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, 

desvelando as contradições inerentes ao modo de produção capitalista.  

Em decorrência da natureza do estudo que empreendemos sobre o espaço escolar, 

optamos por utilizar o sistema conceitual de Harvey (2012) em articulação com o de Lefebvre 

(2006).  As formulações teóricas de ambos os autores nos permitem uma leitura da escola 

enquanto espaço geográfico nas suas dimensões: absoluto, relativo e relacional; entendo-o 

como uma produção social a partir do concebido, percebido e vivido. 
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Iniciemos com a teoria espacial de Harvey (2012). No esforço de entender os 

processos urbanos no capitalismo, o autor argumenta sobre a importância de se refletir a 

respeito da natureza do espaço. Identifica então um modo como o espaço poderia ser 

entendido, baseado em diferentes dimensões, a saber: espaço absoluto, espaço relativo e 

espaço relacional. Harvey nos apresenta uma elaboração do que viria a implicar cada uma 

dessas categorias, iniciando pelo espaço absoluto. 

O espaço absoluto é o da materialidade, composto integralmente por volumes e 

formas. É o espaço físico. Possui a propriedade de ser fixo, rígido, imóvel, engessado. O 

espaço absoluto é o espaço geométrico, mensurável, delimitável. Por isso constitui-se no 

espaço que aparece na prancheta dos engenheiros e arquitetos, que figura no âmbito do 

planejamento dos Estados. 

Espaço absoluto é fixo e nós registramos ou planejamos eventos dentro da moldura 

que o constitui. Este é o espaço de Newton e Descartes e é usualmente representado 

como uma grade pré-existente e imóvel que permite padronizar medições e está 

aberto ao cálculo. Geometricamente é o espaço de Euclides e, portanto, o espaço de 

todas as formas de mapeamento cadastral e práticas de engenharia. (HARVEY, 

2012, p.10) 

O espaço denominado relativo, segundo Harvey (2012), tem seu fundamento 

associado a Einstein e às geometrias não-euclidianas. Esses avanços no âmbito da física e 

geometria derramam influência direta na concepção de espaço, que passa a ser apreendido 

também para além, somente, do espaço absoluto. Harvey diz que “[...] o quadro espacial 

depende estritamente daquilo que está sendo relativizado e por quem.” (2012, p.11). A rigidez 

do espaço físico-material cai do plano absoluto para o relativo, e justamente o espaço fica na 

dependência do modo em que o observador o encara.  

Torna-se imprescindível olhar o espaço em íntima relação com o tempo que, na 

seara do espaço relativo, são tidos com categorias indissociáveis. Para Harvey (2012, p. 11) “é 

impossível compreender o espaço independentemente do tempo, e isto implica uma 

modificação importante na linguagem, com uma passagem do espaço e do tempo ao espaço-

tempo ou espaço-temporalidade.”  

Iremos ilustrar a ideia de espaço relativo com uma atividade cotidiana da cidade, 

um deslocamento de uma residência até uma escola. A mãe preocupada com o horário do 

filho, que acordara atrasado para ir à escola, tira o carro da garagem com o objetivo de levá-

lo. Diariamente o menino vai de bicicleta na companhia de um colega, que mora ao lado de 

sua casa, mas por não se levantar no horário costumeiro, ficou para traz. A mãe esbraveja 
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“arrume logo seus materiais e hoje você volta pra casa à pé”. Dá partida no automóvel, o 

menino entra, e partem rumo à escola. Em poucos minutos chegam ao destino e, já beirando o 

portão de entrada da escola, pedalando lentamente, vem chegando também o colega. Dessa 

cena é possível destacarmos alguns elementos sobre o espaço. A distância da casa à escola (4 

km) é um dado que está no âmbito do espaço absoluto, isso num primeiro momento. Quando 

adentramos na cena podemos dizer que em função do meio de transporte (a pé, bicicleta e 

automóvel), que nos obriga a considerar além do espaço a variável tempo, as distâncias entre 

a casa e a escola passam a ser diferentes. Aqui temos o espaço relativo.  

As localizações tornam-se relativas a depender de uma série de variáveis como o 

custo dos deslocamentos, o tempo, o meio de transporte (a pé, bicicleta, carro, trem etc.). Nas 

palavras de Harvey  

Sabemos, dadas as fricções diferenciais da distância encontradas na superfície 

terrestre, que a distância mais curta (medida em termos de tempo, custo, energia 

gastos) entre dois pontos não é necessariamente dada pela linha reta frequentemente 

imaginada. Ademais, o ponto de vista do observador joga um papel crucial. (2012, 

p.11) 

Segundo Harvey (2012), o conceito de espaço relacional, mais frequentemente é 

vinculado ao nome de Leibniz. Associados ao conceito relacional de espaço dois elementos 

ganham relevo; processo e identidade. O processo figura no âmbito relacional como algo que 

equaciona a dimensão espacial. A noção de espaço relacional exige que espaço e tempo 

estejam sempre imbricados, o que desencadeia relações internas e externas.  

Processos não ocorrem no espaço, mas definem seu próprio quadro espacial. O 

conceito de espaço está embutido ou é interno ao processo. Esta formulação implica 

que, como no caso do espaço relativo, é impossível separar espaço e tempo. 

Devemos, portanto, focar no caráter relacional do espaço-tempo mais do que no 
espaço isoladamente. A noção relacional do espaço-tempo implica a ideia de 

relações internas; influências externas são internalizadas em processos ou coisas 

específicos através do tempo [...]. (HARVEY, 2012, p.12) 

A identidade aparece como uma variável bastante significativa quando 

adentramos no terreno do espaço relacional. O vasto leque de dados da dimensão da 

experiência advindos da relação com o mundo é fundamental para balizar a compreensão de 

um fenômeno num determinado ponto do espaço. Atuam na determinação do quadro espacial 

influências, as mais diversas, emanadas de diferentes pontos.  

Retornemos ao exemplo do espaço relativo, deslocamento de uma residência até 

uma escola. Temos num primeiro instante a dimensão do espaço absoluto, distância física de 

4 km entre os locais; num segundo momento descortina-se o espaço relativo, a distância que 
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era absoluta torna-se relativa (em decorrência do meio de transporte); e numa aproximação 

mais meticulosa,  nos apresenta o espaço relacional.  Vejamos que mãe e filho indo de carro 

para escola, no mesmo carro, podem ter percepções distintas acerca da distância, paisagem, 

fluxos etc., o que ocorre de fato, pois eles internalizam de maneiras diferentes a dimensão 

espaço-temporal ao longo do trajeto. Pode interferir nisso a condição etária de cada um, a 

tensão da mãe ao conduzir pelo possível atraso do filho, a sonolência do menino por ter se 

levantado de supetão ou por aproveitar o tempo do deslocamento para navegar nas redes 

sociais em seu smartphone etc. As vivências no passado, presente e projeções de futuro, no e 

com o espaço, criam as condições que lhe atribuem um tom relacional.  

Outro autor que utilizamos para construir a noção de espaço nessa pesquisa é 

Henri Lefebvre. Em sua obra -A Produção do Espaço-, encontramos desde seu princípio de 

método (dialética ou trialética), até a sua contribuição em relação ao apontamento de como se 

dá a produção do espaço.  

Num primeiro momento destacamos que, para além do avanço que Lefebvre traz 

no sentido de compreender o processo de produção do espaço, também em se tratando do 

método, apresenta uma originalidade ao desenvolver uma versão da dialética, não binária, mas 

sempre considerando três elementos - trinária.  Acerca da contribuição lefebvriana no campo 

da dialética, Schimid afirma que Lefebvre avança a sua própria versão da dialética trinária ou 

ternária. Essa dialética “postura três momentos de igual valor que se relacionam entre si por 

meio das relações variadas e movimentos complexos em que, ora um ora outro, triunfa sobre a 

negação de um ou de outro” (SCHIMID, 2012, p.96). 

Lefebvre (2006), assim como Harvey, considera que para entendermos o espaço, a 

dimensão temporal é de suma importância. Espaço e tempo se articulam, num mesmo grau de 

importância, na constituição do real. Mesmo perseguindo a compreensão espacial do mundo, 

o tempo necessariamente figura enquanto elemento que possibilita desvelar a origem dos 

fenômenos no espaço.  Nas palavras do autor  

Toda realidade dada no espaço se expõe e se explica por uma gênese no tempo. Mas 

uma atividade que se desenvolve no tempo (histórico) engendra (produz) um espaço 

e somente num espaço assume uma ‘realidade’ prática, uma existência concreta. 
(LEFEBVRE, 2006, p.167) 

Em crítica à forma como tem sido concebido o espaço, Lefebvre aponta no 

sentido de que “O conhecimento do espaço oscila entre a descrição e a fragmentação.” (2006, 

p.135). Assim, o estudo se realiza via descrição das coisas dispostas no espaço, o qual é 
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recortado em fatias. Daí, frequentemente vermos termos como espaço do trabalho, do lazer, 

do turismo, das artes, do esporte etc. Segundo o autor, tudo isso faz com que a atenção se 

disperse e se percam as considerações reais, ora sobre os objetos no espaço, ora sobre o 

espaço sem objeto, neutro. 

No cerne da teoria de Lefebvre sobre o espaço, está a compreensão de que este se 

encontra atado à realidade social. O espaço é um produto social. Possui conteúdo social. 

Produz e é produzido socialmente. Sendo assim, não existe espaço em si mesmo, a priori, ele 

é um produto social. 

As pessoas, por circunstâncias da vida, em suas atividades diversas das mais 

simples às mais sofisticadas, estão produzindo espaço e transformando-o. O que implica que 

produzir, é produzir espaço. Portanto, o modo de produção social está no núcleo da produção 

espacial. As forças produtivas e as relações de produção têm um papel fundamental na 

produção espacial. Assim “as relações sociais de produção tem uma existência social 

contando que tenham uma existência espacial; elas se projetam em um espaço, elas se 

inscrevem nele, produzindo-o.” (LEFEBVRE, 2006, p.186).  

Para o autor o espaço social contém 

as relações sociais de reprodução, a saber, as relações biofisiológicas entre os sexos, 

as idades, com  a organização específica da família e as relações de produção, a 

saber, a divisão do trabalho e sua organização, portanto, as funções sociais 

hierarquizadas. Esses dois encadeamentos, produção e reprodução, não podem se 

separar: a divisão do trabalho repercute na família e ai se sustenta; inversamente, a 

organização familiar interfere na divisão do trabalho; (Ibdem, p.57) 

Lefebvre sinaliza que mais do que estudar as coisas no espaço, é preciso 

compreender a produção do espaço. Para isso propõe a tríade dialética -percebido, concebido 

e vivido- como produtora do espaço e, por conseguinte, seguir os rastros dessa tríade nos 

serve de entrada para a compreensão do processo de produção do espaço.  

O espaço percebido possui estreita ligação com o vivido, sendo derivado das 

imagens e símbolos que o acompanham. É o espaço da experiência material, da interação com 

a matéria. O espaço percebido emerge no modo como os sujeitos percebem e representam 

suas experiências cotidianas. Os sujeitos em suas práticas espaciais banais vão construindo 

percepções acerca do espaço. O espaço percebido tem sua produção localizada na relação do 

indivíduo com seu espaço, via prática espacial.  Conforme Lefebvre, a prática espacial que 

engloba  
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produção e reprodução, lugares especificados e conjuntos espaciais próprios a cada 

formação social, que assegura a continuidade numa relativa coesão. Essa coesão 

implica, no que concerne ao espaço social e à relação de cada membro de 

determinada sociedade ao seu espaço, ao mesmo tempo uma competência certa e 

uma certa performance. (2006, p.59) 

Já, o espaço concebido ou representações do espaço são concepções produzidas 

intelectualmente pela racionalidade dos cientistas, planejadores, tecnocratas, dentre outros. 

Equivale ao modo como projetamos, conceituamos e planejamos o mundo. Constitui-se no 

espaço dominante. Essa representação do espaço cria uma imagem, um discurso que contribui 

para defini-lo. O espaço concebido possui densas e estreitas ligações com a ordem imposta 

pelas relações de produção (modo de produção), atreladas aos conhecimentos, aos códigos e 

signos. Nas palavras de Lefebvre 

As representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, aquele dos cientistas, dos 

planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas ‘retalhadores’ e ‘agenciadores’, de 
certos artistas próximos da cientificidade [...]. É o espaço dominante numa 

sociedade (um modo de produção). As concepções do espaço tenderiam [...] para um 

sistema de signos verbais, portanto, elaborados intelectualmente. (p.66) 

Por fim, o espaço vivido ou espaço de representação, o qual se define pela 

vivência cotidiana. Nele incluem-se as imaginações, emoções, medos, desejos, sonhos etc. 

Essa dimensão imaterial, que compõe o espaço do representado, integra nosso modo de ser e 

estar no mundo. Trata-se da dimensão simbólica do espaço. Faz referência à significação, 

criada pelos indivíduos, que se conecta à materialidade do mundo. Aqui temos o espaço 

dominado, mas que a imaginação busca modificar e apropriar. Os espaços de representação, 

ou seja, o espaço vivido “através das imagens e símbolos que o acompanham, portanto, 

espaço dos ‘habitantes’ dos ‘usuários’, mas também de certos artistas e talvez dos que 

descrevem e acreditam somente descrever: os escritores, os filósofos.” (LEFEBVRE, 2006, 

p.66) 

É importante ressaltar que nessa teoria da produção espacial, Lefebvre nunca parte 

de três espaços independentes, senão de três processos de produção relacionados 

dialeticamente. 

Procuraremos, para a leitura do espaço escolar e sua produção, articular os dois 

sistemas conceituais ora apresentados. Harvey (2012) nos é fundamental para balizar nosso 

olhar sobre o espaço da escola, enxergando-o não só em sua dimensão física, mas também nas 

dimensões relativa e relacional. Já Lefebvre (2006) fornece-nos uma teoria que permite com 

que desvelemos o processo de produção do espaço, o qual é resultado da tensão dialética do 
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concebido, percebido e vivido. Portanto, o espaço em suas dimensões absoluta, relativa e 

relacional presentes em Harvey, é resultante da produção social por meio da tríade, 

apresentada por Lefebvre, concebido, percebido e vivido. 

 

1.1.4 O espaço escolar 

Tendo em conta as reflexões expostas, entendemos o espaço como uma das 

categorias centrais da Geografia, o qual conjuga tanto elementos naturais como sociais. Em 

relação dialética com a sociedade ele é produzido, ao mesmo tempo em que a produz. 

Ingressam nessa relação desde as contradições do modo de produção, passando pelo estado, 

empresas e instituições, até as atividades cotidianas banais, além de arte, percepções, 

imaginações e utopias. Daí o espaço ser constituído das dimensões absoluta, relativa e 

relacional, tal como definido por Harvey (2012).  

A partir dessa compreensão de espaço será possível empreender uma análise sobre 

a escola? Advogamos que sim. Num primeiro momento podemos enxergar sua dimensão 

absoluta, o prédio escolar (com salas de aula, sala de professores, biblioteca, laboratórios...), a 

quadra de esportes, os muros, os móveis (mesas, carteiras, armários etc.), os equipamentos e 

materiais didáticos (televisão, aparelho de DVD, projetor, globo, mapas etc.).  

Com um olhar mais acurado podemos adentrar no espaço relativo. Espaço esse, 

tecido na relação entre os sujeitos escolares com o espaço físico da escola no limiar do tempo. 

Alguns alunos adoram nos momentos de troca de professor, e em dias ensolarados aproveitar 

a sombra de uma árvore, próxima da sala de aula, para conversar. Esses alunos identificam, 

em relação aos raios solares, o melhor local para estarem. Ou seja, a sombra da árvore não é 

em si o melhor local para eles, ela pode ser dependendo da insolação. Também, se no próximo 

ano a sala de aula dos mesmos estudantes for mais distante da tal sombra, pode ser que não 

mais utilizem o local.  

Entretanto, podemos mergulhar ainda mais no espaço escolar e perseguir o espaço 

relacional. Entrar nas filigranas das relações, buscando entender os elementos mais sensíveis 

ligados ao singular, à identidade. Utilizando o mesmo exemplo anterior, dos alunos que 

gostam da sombra da árvore, podemos ver mais exemplos. No momento da troca de 

professores há uma determinação para que os estudantes permaneçam na sala de aula, no 

entanto eles saem e vão para o local sombreado com o objetivo de sair do espaço 

claustrofóbico que muitas vezes é a sala de aula, e conversarem à vontade. No entanto, esse 
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movimento somente ocorre quando o coordenador não está por perto. Ou seja, entram no 

exemplo a claustrofobia da sala de aula e o medo do coordenador. Sensações que se 

manifestam de modo distinto em cada indivíduo. Nem todos os alunos da turma vão para a 

sombra; dentre aqueles que vão, ao verem de longe o coordenador, uns correm de volta para a 

sala de aula, outros disfarçam dizendo que vão ao banheiro, alguns poucos permanecem 

imóveis desafiando as normas da escola. Eis a dimensão relacional do espaço. 

Toda essa construção se dá a partir da tensão dialética entre o percebido, o 

concebido e o vivido. Nas experiências de suas práticas espaciais os sujeitos da escola estão 

produzindo o espaço escolar. O ir e vir dos estudantes, o ato de ministrar aulas e participar das 

aulas, o fazer a merenda escolar, os conselhos de classe, a atividade burocrática da secretaria, 

as ações administrativas do diretor, o limpar a escola, entre tantas outras coisas, produzem o 

espaço percebido. No entanto, espaço material da experiência, não é algo dado, elemento que 

a priori é produzido. O setor de planejamento das redes de ensino, pensa, conceitua, projeta o 

espaço escolar. Diretamente o planejamento ocorre para o espaço absoluto (salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, quadra de esportes etc.), entretanto, essa instância material do espaço 

interfere nas relações que ali ocorrem, facilitando ou truncando determinadas ações. Por fim, 

o espaço de representação, ou seja, o modo como os sujeitos da escola vivenciam-na, também 

produzem o espaço escolar. Integram esse espaço vivido as relações internas dos alunos, 

professores e demais funcionários da escola, com todas as sensações, expectativas, emoções, 

utopias que emergem a partir daquele espaço e ao mesmo tempo corroborando sua produção, 

tanto do ponto de vista material como do ponto de vista dos sentidos dado a essa 

materialidade. 

Advogamos, então, que a escola pode ser lida enquanto espaço geográfico. Ela 

constitui-se num espaço, mesmo que em escala diminuta se comparado com o espaço urbano, 

rural, quilombola, indígena no qual ela se insere. Em linhas gerais, podemos dizer que, em 

nosso estudo focado em escolas urbanas, o espaço escolar apresenta-se como uma fração do 

espaço urbano. Os eventos e fenômenos sociais que se fazem presentes no urbano pairam, de 

algum modo, por sobre o espaço escolar. Como por exemplo: violência, drogadição, roubos e 

furtos, preconceitos, machismo, relações hierarquizadas; mas tem também encontro, 

brincadeira, criatividade, cooperação, alegria etc.  
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1.2 – A escola pública do século XXI: o caso de Goiás 

 

O sistema educacional brasileiro, desde o ano de 1996, vem sendo delineado em 

todos os seus níveis (da creche à universidade) e modalidades de ensino (incluindo a educação 

especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância) pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, a chamada LDB
6
. A lei constitui-se no grande marco legal que dispõe sobre 

toda a educação no país. 

A LDB destina o Título IV para o tratamento da organização da educação 

nacional e, dentro dessa seção, encontra-se o artigo 8º que destaca que, em colaboração a 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, organizarão seus sistemas de ensino. O 

mesmo artigo, em seu primeiro parágrafo fala sobre a incumbência da União em relação à 

política nacional de educação. “Caberá à União a coordenação da política nacional de 

educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.” Temos aqui definido 

que o sistema educacional do Brasil é de responsabilidade das três esferas da administração 

pública, União, unidades federativas e municípios.  

Os artigos 9, 10, 11, 16, 17 e 18 da LDB estabelecem as atribuições de cada uma 

das três esferas. A União cuida mais de perto, oferecendo e normatizando o ensino superior, 

além de colaborar com estados, Distrito Federal e municípios nos demais nível de ensino. Aos 

estados e ao Distrito Federal cabe assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, 

o ensino médio a todos que o demandarem. E os municípios devem oferecer a educação 

infantil (creches e pré-escolas) e, com prioridade, o ensino fundamental. Também é permitido 

ao município que atue em outros níveis de ensino quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência. 

No estado de Goiás, atualmente, pode-se vislumbrar que o Governo Federal tem 

aumentado bastante a sua rede de ensino. Além da criação recente de mais um campus 

universitário em Aparecida de Goiânia, houve um incremento sensível no número de cursos e 

vagas para a graduação e a pós-graduação. Sem falar na expansão dos Institutos Federais em 

solo goiano, os quais ofertam ensino médio, graduação e pós-graduação. O sistema de ensino 

estadual em Goiás aglutina ensino superior e básico (em nível fundamental e médio). O 

                                                
6 A Lei n.º 9.394/96 ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional promulgada em 20 de dezembro de 1996 

constitui-se na lei orgânica e geral da educação brasileira.  
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Governo Estadual disponibiliza à população goiana, ensino superior público via Universidade 

Estadual de Goiás
7
. No que tange ao ensino básico, a Rede Estadual de Ensino possui 

instituições que ofertam ensino fundamental, principalmente da segunda fase que se estende 

do 6º ao 9º ano, além do ensino médio. As Redes Municipais de Ensino no estado de Goiás 

têm disponibilizado ensino infantil em creches e pré-escolas, e aos poucos tem assumido a 

primeira fase do ensino fundamental que vai do 1º ao 5º ano.  

Quanto à categoria administrativa, as instituições de ensino em todos os níveis são 

classificadas em dois grupos, a saber: públicas e privadas. O artigo 19 da LDB dispõe acerca 

exatamente disso, definindo o que é uma instituição de ensino pública e o que é uma 

instituição de ensino privada. O texto do artigo diz: “I – públicas, assim entendidas as criadas 

ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público; II – privadas, assim entendidas 

as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.” 

No Brasil, em nível federal, o órgão responsável pelas políticas públicas da área 

da educação é o Ministério da Educação; já nos níveis das Unidades da Federação e dos 

municípios a pasta vincula a uma secretaria, em alguns casos independente, em outros junto a 

outras pastas. Em se tratando do estado de Goiás, a educação deixou de ter uma secretaria 

exclusiva para suas questões. De modo que, hoje, na esfera estadual temos a Secretaria de 

Estado de Educação, Cultura e Esporte - SEDUCE
8
. A pasta, como o nome indica, acumula 

além da educação, a cultura e o esporte. Em certa medida pode ser benéfico por, teoricamente, 

poder aproximar esses grandes eixos que estavam, outrora, em três distintas secretarias. Mas, 

por outro lado, o que imaginamos como mais provável, é que essa secretaria acaba ficando 

sobrecarregada com a tarefa de coordenar todas as ações governamentais no território goiano, 

no âmbito da educação, esporte e cultura. Até porque, ao olhar de modo geral as políticas do 

atual governo, a criação dessa super secretaria, assim como das demais criadas na mesma 

ocasião, tiveram uma única, clara e manifesta motivação, cortar gastos, ajustar as contas do 

estado. Tal medida indica uma concordância coma a linha neoliberal de instituir o Estado 

mínimo. 

                                                
7 A Universidade Estadual de Goiás (UEG) foi criada em 1999, por força da Lei 13.456, de 16/04/1999, sendo 

organizada como uma instituição multicampi. Atualmente a UEG possui 42 campus distribuídos por todo e 

estado, que oferecem 41 diferentes cursos de graduação, 15 cursos de especialização,10 mestrados e 1 

doutorado.  

8 Essa secretaria de Estado foi criada no bojo de uma série de mudanças, dentre elas a reforma administrativa, 

que o governo do Estado de Goiás implementou em fins de 2014 e início de 2015, argumentando que são 

medidas de austeridade. A atual Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte foi criada pela Lei nº 

18.746 de 29 de dezembro de 2014, a qual surge da fusão das extintas Secretaria de Estado de Educação, 

Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.  
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1.2.1 Características das escolas da Rede Pública de Ensino de Goiás 

A grande atribuição da hoje Secretaria de Educação, Cultura e Esportes em 

relação à educação é pensar os rumos que ela tomará, a partir da instituição de políticas 

públicas. Um peso considerável na direção da educação na escala do estado encontra-se 

depositado na Rede Estadual de Educação, que é diretamente comandada pela SEDUCE.  

A Rede Pública Estadual de Educação, como é da natureza da educação pública, é 

institucionalmente bastante diversa. Pois cada região do estado é marcada pela diversidade 

econômica, social e cultural, gerando distintas demandas à instituição. Do ponto de vista da 

distribuição de infraestrutura há também muitas diferenças. Iremos apresentar alguns números 

que demonstram exatamente essa diversidade nas unidades escolares da rede. 

O diagnóstico da infraestrutura das escolas estaduais publicado pelo Instituto 

Mauro Borges (GOIÁS, 2015), intitulado “Análise do Censo Escolar da Educação Básica 

2014 – caracterização e infraestrutura de ensino das unidades de ensino de Goiás” nos traz 

dados interessantes. O documento aponta alguns espaços, além da sala de aula, que as 1051 

escola da Rede Pública Estadual de Ensino possuem. São 934 Laboratórios de Informática, 

215 Laboratórios de Ciências e 864 Bibliotecas. Em termos de espaços para prática de 

atividades desportivas, essas escolas da rede contam com 585 Quadras de Esportes, 

considerando as quadras cobertas e descobertas (GOIÁS, 2015).  

Os números relativos à disponibilidade de água filtrada e esgoto nas escolas da 

Rede Pública Estadual de Ensino são alarmantes. Conforme o citado diagnóstico, 87 unidades 

escolares, correspondendo a 8,3% da rede, não fornecem água filtrada aos seus 40.790 alunos. 

Em se tratando de rede de esgoto o índice é bem pior, 60% das 1051 escolas públicas 

estaduais ainda utilizam fossa como equipamento coletor de esgoto. O custo dessa falta de 

estrutura básica pode ser muito alto para a saúde, especialmente, das crianças e jovens 

atendidos nessas instituições. Inúmeras doenças (verminoses, diarreia, desidratação aguda, 

esquistossomose, febre tifóide, cólera, hepatite A etc.) poderiam ser evitadas caso as escolas 

tivessem estrutura adequada de esgoto e água filtrada (Goiás, 2015). 

No tocante à estrutura organizacional da Rede Estadual Pública de Ensino, como 

já dissemos, tem como órgão maior a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte. A 

pasta da educação dentro da secretaria se organiza em Subsecretarias Regionais de Educação, 

e essas subsecretarias é que se relacionam de maneira mais direta com as escolas. As 

subsecretarias constituem-se em estruturas descentralizadas da Secretaria de Educação. A 
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SEDUCE possui 40 Subsecretarias Regionais que cobrem todos os 246 municípios goianos. A 

Rede Estadual de Educação de Goiás possui um quantitativo de 1.051 unidades escolares. 

Essas escolas oferecem, conforme dados do senso escolar de 2014, ensino público a 492.134 

estudantes (INEP, 2015). Compõe o quadro de profissionais que fazem com que a escola 

cumpra seu papel, 32.853 professores, dos quais 9.431, aproximadamente 29%, trabalha em 

regime de contrato temporário. (SEDUCE, 2015). 

 

 

Figura 1: Localização dos municípios onde estão localizadas as escolas pesquisadas (2016). 
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Como recorte para as atividades de coleta de dados diretos, elegemos três escolas, 

nas quais fizemos observações, questionários, entrevistas e registro fotográfico. São unidades 

escolares comuns, como tantas outras da rede, localizadas em três diferentes municípios, a 

saber: Aparecida de Goiânia, Goiás e Jataí (Figura 1). Municípios que se distribuem por três 

distintas Subsecretarias Regionais de Educação do estado de Goiás. 

A Subsecretaria Regional de Educação de Aparecida de Goiânia, sediada na 

cidade de mesmo nome, responde diretamente por 81 escolas, distribuídas em 6 municípios - 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bonfinópolis, Caldazinha, Hidrolândia e Senador Canedo 

(Figura 2). Daquele total de unidades escolares,  66 sediam-se no município de Aparecida de 

Goiânia, que por sua vez está na Região Metropolitana de Goiânia.  

 Figura 2: Municípios da Subsecretaria Regional de Educação de Aparecida de Goiânia. 
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Aparecida de Goiânia começa a se constituir no ano de 1922 quando, de acordo 

com o IBGE, fazendeiros fazem a doação de um terreno para construção de uma igreja 

católica, a qual começou a ser erguida no mesmo ano com as contribuições e o trabalho dos 

moradores da região. Mais tarde a igreja recebeu o nome de Igreja de Nossa Senhora 

Aparecida e, seu entorno foi sendo habitado. O vilarejo cresceu e passou a ser conhecido 

como Arraial de Aparecida. Em 1963 Aparecida de Goiânia foi desmembrada de Goiânia e 

elevada à categoria de município pela Lei Estadual nº 4.927 de 14 de novembro. O município 

atualmente possui uma área territorial de 288.209 km² e, de acordo com censo demográfico de 

2010 tinha uma população de 455.657 habitantes. No ano de 2013 o Produto Interno Bruto de 

Aparecida de Goiânia era de pouco mais de 7 bilhões de reais, que estão assim distribuídos: 

0,2% advém da agropecuária, 33,2% é produzido pela indústria e 66,6% está ligado as setor 

de serviços (IBGE, 2016). Em relação à educação, conforme o censo do INEP de 2014, 

existem 96.784 alunos matriculados nas 205 escolas de ensino básico em Aparecida de 

Goiânia, sendo 79 unidades de ensino privadas, 1 da rede pública federal, 55 da rede pública 

estadual e 70 pertencentes a rede pública municipal. Na rede privada haviam 24.053 alunos 

matriculados, 250 alunos na escola pública federal, 40.427 estudantes na rede pública estadual 

e 32.054 nas escolas da rede pública municipal. 

Com sede na Cidade de Goiás a Subsecretaria Regional de Educação de Goiás 

lida direta e cotidianamente com 34 unidades escolares, estas distribuídas por nove 

municípios - Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, Faina, Goiás, Matrinchã, Mossâmedes, 

Mozarlândia e Sanclerlândia (Figura 3). Desse número, 14 escolas encontram-se no município 

de Goiás. A cidade de Goiás, antiga capital do estado, é uma pequena cidade que se encontra 

localizada na microrregião do Rio Vermelho, Noroeste goiano. 

Os primeiros povoamentos, para além da população nativa, da região que hoje é o 

município de Goiás ocorreram na segunda década do século XVIII, em decorrência da corrida 

pelo ouro. De acordo com o IBGE em 1729 foi criado o distrito de Santana de Goiás. Sete 

anos mais tarde, em 1736 por Carta Régia o distrito foi elevado à categoria de vila, agora sob 

a denominação de Boa Vista de Goiás. Já no ano de 1818 foi elevada a condição de cidade, 

passando a se chamar Goiás. Após uma infinidade de desmembramentos, ocorridos ao longo 

dos anos, o município hoje possui uma extensão de 3.108,019 km². Além da sede do 

município, Goiás possui mais cinco distritos – Buenolândia, Calcilândia, Davinópolis, São 

João e Uvá. Em termos populacionais o município tem registrado perca populacional nos 

últimos censos, de 1991 para 2000 Goiás passou de uma população de 27.782 para 27.120, o 
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que representa uma redução de 662 habitantes. O censo de 2010 registra no município uma 

população de 24.727 habitantes, representando agora um decréscimo populacional de quase 

2.400 habitantes.  

 
 Figura 3: Municípios da Subsecretaria Regional de Educação de Goiás. 

 

O Produto Interno Bruto do município de Goiás no ano de 2013, conforme o 

IBGE (2016) alcançou quase 300 milhões de reais, em termos percentuais sua distribuição era 

de 25,6% ligados à agropecuária, 26,9% foram produzidos pela indústria e 47,5% vieram do 

setor de serviços. No que tange a questão educacional, de acordo com o censo do INEP de 

2014, o município de Goiás possui 38 instituições escolares, sendo 9 privadas e 29 públicas, 

dentre estas temos 1 escola federal, 12 estaduais e 16 municipais. Havia em 2014, 4.701 
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estudantes matriculados no município, 750 na rede privada, 172 na escola pública federal, 

1.334 na rede pública municipal e 2.445 na rede pública estadual. 

Responsável pelas escolas de nove municípios, Aparecida do Rio Doce, Aporé, 

Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa e Serranópolis, a Subsecretaria 

Regional de Educação de Jataí (Figura 4), situada na cidade de Jataí, tem sob sua tutela um 

contingente de 23 escolas. O município de Jataí é o que possui o maior conjunto de escolas 

estaduais dessa regional, somando 23. Esse município é uma cidade média para o padrão do 

estado, localizada na microrregião Sudoeste e mesorregião Sul de Goiás. 

 
 Figura 4: Municípios da Subsecretaria Regional de Educação de Jataí. 
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As primeiras ocupações registradas na região que hoje constitui o município de 

Jataí ocorreram em função da expansão da criação de gado no ano de 1836. Posteriormente, 

formou-se um núcleo de povoação chamado de Paraíso. O presidente da Província de Goiás 

em 17 de agosto de 1864 elevou a Capela do Divino Espírito Santo de Jataí a categoria de 

freguesia, criando o distrito de Paraíso de Jataí.  No ano de 1882 por força da Resolução 

Provincial nº 668 com a denominação de Paraíso, foi elevado a categoria de vila, sendo 

desmembrado de Rio Verde. Na década seguinte, agora sob a denominação de Jataí, pela Lei 

Estadual nº 56 de 31 de maio de 1895 foi elevado à condição de cidade. Conforme o IBGE, 

após uma série de desmembramentos, o município de Jataí hoje possui uma área total de 

7.174,228 km² e, segundo o censo de 2010 detém uma população total de 88.006 habitantes. 

Em termos econômicos Jataí registou um PIB de mais de 2,6 bilhões de reais no ano de 2013, 

o setor de serviços contribuiu com 44,6% desse montante, a agropecuária colaborou com 

34,2% e a indústria com 21,2%. No que concerne ao ensino básico, segundo o Senso do INEP 

de 2014, Jataí conta com 64 unidades escolares, sendo 17 privadas e 47 públicas. Dentre as 

escolas públicas temos 1 de administração federal, 11 da rede estadual e 35 municipais.  No 

ano de 2014 o censo do INEP aponta que havia 20.962 estudantes matriculados em Jataí, 

sendo 5.218 na rede privada, 327 na rede pública federal, 5.821 na rede pública estadual e 

9.596 na rede pública municipal. 

Entendemos ser de fundamental importância compreendermos as condições 

físicas e internas do espaço escolar, ou para utilizar a terminologia de Harvey (2012), o 

espaço absoluto da escola. A atual SEDUCE, que aglutina as antigas Secretarias de Educação 

mais cultura e esporte, possui em seu organograma institucional um núcleo destinado a cuidar 

da parte física das escolas públicas, o Núcleo de Obras da Rede Física (NUORF) que está 

dentro da Superintendência Executiva da secretaria. 

Em entrevista realizada com o chefe do NUORF ele relata que em seu 

entendimento, o núcleo é de extrema importância dentro da SEDUCE, pois tudo que está 

relacionado à parte física das escolas passa necessariamente por lá. O NUORF é responsável 

pelas obras, reformas, realização de projetos, orçamentos, levantamentos de demanda e 

fiscalização, no que tange às construções escolares de toda a Rede Pública Estadual de Ensino 

em Goiás. Ou seja, o núcleo cuida da dimensão física das 1051 unidades escolares da rede. 

Para tanto, conforme nos informou o chefe do NUORF, o núcleo conta com um quadro de 

profissionais de mais ou menos 100 pessoas, entre arquitetos, engenheiros, topógrafos, 

calculistas, fiscais e outros. De acordo com o portal da transparência da SEDUCE (2016), que 
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lista todos os cargos dentro da pasta, conseguimos identificar a existência dos seguintes 

cargos que supomos estar diretamente ligados à rede física: 20 arquitetos, 13 engenheiros 

civis, 5 engenheiros eletricistas, 3 cadistas
9
 e 1 topógrafo.  

A atuação do NUORF, no que tange as reformas e ampliação do prédio escolar, 

ocorre a partir da solicitação das escolas. O senhor Francisco relata que o processo das 

reformas das escolas tem a seguinte tramitação: em primeiro lugar a direção da escola 

identifica as necessidades de reforma e elabora um documento com a solicitação de demanda 

e encaminha a SEDUCE; o processo vai para o NUORF, que encaminha uma equipe com 

engenheiro, arquiteto e outros técnicos para a verificação e avaliação in loco. Caso constatada 

a real necessidade de intervenção, o processo segue tramitando; o passo seguinte é a 

elaboração de um projeto de reforma com o devido orçamento; e na sequência realiza-se a 

licitação e execução. No entanto, também foi relatado que a realização das reformas e 

ampliação não são todas prontamente atendidas, pois há uma seleção das escolas com 

necessidades mais imediatas e as obras são feitas considerando as condições orçamentárias. 

Segundo o senhor Francisco, o NUORF trabalha com orçamentos de duas fontes, uma 

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para construção de 

manutenção de escolas e o Proescola
10

.  

Hoje, conforme o chefe do NUORF, o núcleo da rede física está trabalhando na 

construção de 61 unidades escolares, entre obras em execução, obras em processo de licitação 

e outras em nível apenas de projeto. As construções de novas escolas nos últimos anos 

possuem um padrão arquitetônico chamado de “Escola Padrão Século XXI”. Segundo nosso 

informante “são escolas de 12 salas de aula”. Ao falar dessas escolas, ele destaca as salas de 

aula, situação que nos permite ler nas entrelinhas que, dentro da concepção da SEDUCE, o 

espaço primordial são as salas de aula. Dentro dessa representação do espaço, usando o 

conceito de Lefebvre (2006), quase que a escola se resume em sala de aula, como se os 

demais espaços pouco importassem. 

Sem grandes informações sobre as Escolas Padrão Século XXI, conseguimos 

apenas identificar alguns elementos na página do governo, quando anunciam a inauguração de 

                                                
9 É um profissional técnico que fazer projetos num software CAD, conforme as especificações do projetista ou 

engenheiro. 

10 O Proescola é o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola, foi instituído pela lei nº 13.666, de 27 de junho 

2000. O programa destina recursos financeiros à cobertura de despesas correntes e de capital, inclusive bolsas 

de ajuda de custos para servidores em capacitação, de manutenção, de pequenos investimentos, de reformas, de 

ampliação e de construção dos Centros de Educação Profissional - CEP, das Unidades Escolares e das 

Subsecretarias Regionais de Educação – SER. 



52 

 

algumas dessas escolas (Figuras 5 e 6).  Em algumas dessas matérias de inauguração de 

escolas, ao falarem dos espaços construídos, relata-se sempre que são escolas com 12 salas de 

aula, laboratórios de informática e de ciências, salas para diretoria, secretaria e grêmio 

estudantil, cozinha, refeitório, auditório e quadra coberta poliesportiva, biblioteca e área de 

convivência.  

 
Figura 5: Pátio interno e bloco de salas de aula do Colégio Estadual Tancredo Neves no 

Parque Industrial João Brás em Goiânia. 
Disponível em: <http://www.projetos.goias.gov.br/portaldoservidor/post/ver/180160/seduc-inaugura-mais-uma-

escola-padrao-seculo-xxi-em-goiania>. Acesso em: 05 jan. 2016. 

 

 

 
Figura 6: Fachada da Escola Estadual Hertha Layser Odwyer na cidade de  Anápolis. 
Disponível em: <http://ppgoias.com.br/anapolis-recebe-escola-padrao-seculo-xxi/>. Acesso em: 05 jan. 2016. 

 

http://www.projetos.goias.gov.br/portaldoservidor/post/ver/180160/seduc-inaugura-mais-uma-escola-padrao-seculo-xxi-em-goiania
http://www.projetos.goias.gov.br/portaldoservidor/post/ver/180160/seduc-inaugura-mais-uma-escola-padrao-seculo-xxi-em-goiania


53 

 

Nas figuras 5 e 6 é possível ter uma ideia do tipo de construção. Na primeira foto 

observa-se um pátio interno e um bloco de salas de aula, podemos ver que as paredes e 

colunas são de tijolo à vista, portanto sem reboco, estrutura de telhado em metal e esquadrias 

metálicas. Na figura 6, vemos no segundo plano apenas os telhados do tipo duas águas 

tradicional, pois a escola é cercada por muros altos – o muro escolar será um dos temas que 

trataremos no terceiro capítulo.  

Os padrões de construção nem sempre foram assim, ao olharmos mesmo as 

fachadas das escolas é possível identificar, que ao longo do tempo houve mudanças.  Em 

artigo sobre os tempos e os espaços da escola primária no Brasil, Faria Filho e Vidal (2000) 

argumentam que as construções escolares em nosso país passaram, ao menos, por três etapas 

arquitetônicas. Os autores dizem que o lugar físico-arquitetônico da escola primária brasileira 

carrega, em sua trajetória histórica, diferentes momentos que caracterizam múltiplas 

temporalidades. Uma primeira, que é a escola do improviso nos séculos VXIII e XIX, período 

em que havia um número reduzido de escolas que funcionavam em espaços improvisados - 

igrejas, sacristias, dependências das Câmaras Municipais, prédios comerciais, residência dos 

mestres etc. Um segundo período corresponde ao final do século XIX e início do século XX, 

com as escolas monumento. As edificações escolares visavam a monumentalidade para que os 

espaços da esfera governamental fossem facilmente identificados, transparecendo uma 

imagem de estabilidade e nobreza das administrações. Num terceiro momento, a partir da 

segunda e terceira década do século XX, aparecem as escolas funcionais, representam a 

negação da monumentalidade, pois os novos edifícios deveriam ser simples e baratos. Eram 

baseados numa arquitetura funcional, racional, com plantas padronizadas e com modelos 

ampliáveis. 

As escolas Padrão Século XXI parecem se encaixar no padrão físico-arquitetônico 

das escolas Funcionais. Aparentam ser prédios que nada tem a ver com a monumentalidade, 

sendo bastante básicos e, por conseguinte econômicos, mas funcionais. São construções 

específicas para a função escolar, possuindo plantas padronizadas que facilmente podem 

sofrer expansão, caso necessário. 

O que fica evidenciado é que em decorrência do espaço e do tempo as construções 

escolares vão sofrendo alterações. No território goiano não é diferente, buscaremos 

exemplificar isso a partir de duas plantas de escolas, a saber: Lyceu de Goiânia e Colégio 

Estadual Boa Esperança. 
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O prédio para abrigar o Colégio Liceu, que veio transferido da Cidade de Goiás, 

antiga capital do estado, foi construído na década de 1930. A planta baixa do Liceu (Figura 7) 

apresenta além de salas de aula, espaços específicos para biblioteca, sala dos professores, de 

coordenação e de direção.  

 
 Figura 7: Planta baixa do Colégio Liceu de Goiânia. 
 Fonte: PINTO (2012). 

 

A localização do Liceu em Goiânia é algo a se destacar, situando-se num endereço 

nobre da cidade, a três quadras da Praça Cívica. O Liceu era uma escola onde estudavam os 

filhos da elite goianiense.  

No momento de sua criação, o Liceu possuía apenas um bloco com dois 

pavimentos, como vemos na Figura 7. Esse único prédio foi construído numa área
11

 de 

aproximadamente 9.000 m², como acabamos de dizer no centro de Goiânia. Nota-se que foi 

destinada uma área ampla, e construído um prédio específico para sediar a escola (Figura 8). 

Conforme a planta da escola, o Liceu em seu início contava com 7 salas de aula; se fizermos o 

exercício de imaginar que as salas abrigavam 40 alunos cada, e que a escola funcionava com 

capacidade máxima de três turnos, chegaríamos à conclusão que estudavam ali 840 alunos. 

                                                
11 A área do Colégio Liceu foi calculada com a ajuda do Google Maps. 
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Poderíamos dizer, então, que a escola contava com um bom espaço físico, uma área ampla e 

um prédio com diversos espaços.  

 
Figura 8: Paisagem do Colégio Liceu de Goiânia na década de 1930 (A e B) e na atualidade 

(C e D). 
Fonte: A - Projeto Album do Jornal O Popular 60 Anos; B – Curta Mais. Disponível em: 

<https://www.curtamais.com.br/goiania>. Acesso em: 29/03/2016; C - Aroldo Costa. Disponível em: 

<www.panorâmico.com>. Acesso em: 29/03/2016; D - Wally Anderson. Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/wally_and/>. Acesso em 29/03/2016.  

 

Na Figura 8 (A e B) é possível observar o Colégio Liceu na década de 1930 e, na 

mesma figura (C e D), nota-se o Colégio na atualidade. Verifica-se que, pelo estilo da 

construção, ele se enquadra nas escolas monumento descritas por Faria Filho e Vidal (2000).  

No caso do segundo exemplo, temos o Colégio Boa Esperança, construído na 

década de 1980 e localizado no setor Parque das Nações da cidade de Aparecida de Goiânia. 

A escola situa-se numa área bastante reduzida (Figura 9), doada pela associação de moradores 

do setor Parque das Nações. Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, a 

área total do terreno da escola é de 1.198 m². No croqui
12

 da escola, o traço externo representa 

o muro da escola que envolve o prédio escolar quase o espremendo.  

 

                                                
12 Construído a partir do conhecimento que tenho do espaço da escola e com a ajuda do Google Maps. 

http://www.panorâmico.com/
https://www.flickr.com/photos/wally_and/
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Figura 09: Planta do Colégio Boa Esperança. 
Fonte: elaboração própria com dados do PPP do Colégio Boa Esperança e baseado em visita técnica (2016). 

 

A distância entre a entrada da escola e as salas de aula corresponde ao pátio 

(figura 10), o qual, pelo que é possível notar, apresenta-se bastante reduzido. Os espaços 

existentes são todos muito acanhados. Essa unidade escolar, no ano de 2010 e conforme o 

PPP atendia 720 estudantes da região, em três turnos de funcionamento.   Aqui podemos fazer 

uma comparação com o Liceu, que hipoteticamente, nos seus primeiros anos de 

funcionamento e operando com a capacidade máxima nos três turnos, o Liceu teria um pouco 

mais de 14% do quantitativo de alunos do que o Boa Esperança em 2010. A diferença no 

número de estudantes é ínfima, diante da gigantesca distância entre ambos em termos de 

infraestrutura predial e área total das escolas. Pela nossa estimativa, a área do Liceu é 

aproximadamente 8,5 vezes maior do que a do Boa Esperança. 
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Figura 10: Paisagens da Escola Estadual Boa Esperança. 
Fonte: Fotografias do autor (2010). 
 

O Colégio Estadual Boa Esperança praticamente não oferece ao aluno espaços 

para além da sala de aula, salvo o diminuto pátio, pois conforme nos informou a diretora da 

escola da época, a biblioteca e o laboratório de informática foram construídos com recursos de 

pequenas festas e eventos promovidos pela escola e com a mão de obra de alunos, pais e 

professores. Construção que pode ser vista na Figura 10 (C), ao fundo do pátio escolar. 

Porém, naquele momento, o laboratório estava praticamente desativado por falta de um 

funcionário/dinamizador, mesma situação da biblioteca, a qual foi dividida ao meio para 

servir também de sala de professores. 

Na Figura 10 (A), podemos ver a modesta e degradada fachada/entrada da escola 

Boa Esperança, e fica quase impossível não estabelecermos uma comparação com a fachada 

imponente do Liceu e até mesmo da escola do Padrão Século XXI. Na figura 10 (B) vemos o 

lado interno de sala de aula, e, na figura 10 (D), um corredor em frente ao bloco de salas de 

aula. Pelo que levantamos sobre essa escola, com base na figura 10, o terreno reduzido e a 
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ausência de espaços específicos para atividades culturais e esportivas, poderíamos dizer que o 

Colégio Boa Esperança quase se assemelha a escola do improviso. 

Com esses exemplos queremos dizer que as representações do espaço referentes à 

escola vão mudando, alterando os padrões arquitetônicos. No entanto, nem sempre as 

construções em termos de destinação da área e prédio possuem padrões definidos. Nesse 

sentido, o segundo exemplo de escola que trouxemos é emblemático; uma escola cuja área é 

extremamente reduzida e o prédio parece não seguir padrões para construções escolares. 

Acreditamos que mesmo nesses casos de total inadequação do espaço físico, há uma 

concepção de escola por traz. 

A seguir, iremos adentrar um pouco no cenário das políticas atuais para a 

educação no estado de Goiás, pois entendemos que essas políticas carregam uma 

compreensão de educação que vai reverberar na produção do espaço escolar.  

 

1.2.2 O Pacto pela Educação 

Como estamos pensando o espaço escolar goiano do século XXI, nos deteremos 

nas mais recentes políticas públicas para a educação, o que não quer dizer que 

desconsideramos as políticas delineadas anteriormente. Apenas estabelecemos um recorte que 

nos interessa mais de perto no momento. 

As ações de cunho neoliberal ganham corpo no Estado brasileiro, especialmente a 

partir do governo de Itamar Franco (1992–1994), estando presente nas políticas educacionais 

formuladas e executadas nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995- 

1998 e de 1999-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2006 e 2007- 2010) e Dilma 

Rousseff (2011 – 2014 e 2015 - 2018). Na escala do estado de Goiás, o documento intitulado 

“Diretrizes do Pacto pela Educação” é a expressão mais recente das políticas neoliberais para 

a educação. Moraes (2016) afirma que, 

 
[...] o documento deixa clara em seus cinco pilares estratégicos, sua vinculação com 

os organismos internacionais. As medidas anunciadas são uma mera repetição de 

programas já utilizados e fracassados em várias partes do planeta. O foco central do 

plano está na gestão de resultados, buscando acriticamente melhorar o rendimento 

educacional em índices como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica).  

 

No dia 5 de setembro de 2011 o governo do estado e a secretaria da educação, 

lançaram um programa ambicioso de mudanças na educação goiana. É tornado público o 



59 

 

documento intitulado Diretrizes do Pacto pela Educação – Reforma Educacional Goiana, que 

é estruturado a partir de cinco pilares estratégicos, metas gerais e 25 iniciativas referentes aos 

cinco pilares, os quais são: 1) valorizar e fortalecer o profissional da educação; 2) adotar 

práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno; 3) reduzir significativamente a 

desigualdade educacional; 4) estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito; 

5) realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino. 

Numa apurada análise desse documento, Libâneo (2011) afirma que claramente, o 

que está por detrás dessa reforma educativa é uma busca pela qualidade da educação como 

condição para a eficiência econômica. O autor continua dizendo que após uma análise das 

metas, estratégias e ações propostas não resta a menor dúvida de que  

 
[s]e trata de um modelo de intervenção diretamente inspirado na proposta dos 
organismos internacionais (Banco Mundial, OCDE, UNESCO, etc.) para a escola de 

países em desenvolvimento. No seu conjunto, as Diretrizes do governo goiano para a 

educação é uma reprodução clara da visão neoliberal economicista da educação que, 

basicamente, corresponde a uma política de resultados, com base na melhoria de 

indicadores quantitativos de eficiência do sistema escolar. Tal como já ocorreu em 

projetos semelhantes de reforma educativa nos estados de Minas Gerais e São Paulo 

nas últimas décadas (além de países da América Latina, como o Chile), trata-se de 

juntar a demanda da qualidade da educação com eficiência econômica, dentro de 

padrões empresariais de funcionamento, visando objetivos pragmáticos e 

instrumentais. No entanto, é sabido que as reformas efetuadas naqueles estados (e as 

implantadas em países latino-americanos) não tiveram êxito; ao contrário, a situação 
da educação piorou significativamente. (LIBÂNEO, 2011, p.1). 

 

As bases estruturantes do Pacto pela Educação são, sem dúvida alguma, lastradas 

a partir de uma perspectiva de educação neoliberal. E tal perspectiva, de maneira muito 

ardilosa, estrutura um discurso sedutor e que até, em determinados pontos específicos, sinaliza 

elementos bastante parecidos com os de um ponto de vista crítico. Entretanto, o discurso 

neoliberal tomado em seu conjunto não escamoteia suas reais intenções voltadas única e 

exclusivamente ao economicismo. E não poderia ser diferente do documento ora referido.  

Existem alguns elementos propostos, e se fossem efetivamente levados a cabo 

seriam importantes para a melhoria da educação em Goiás. Podemos aqui citar a valorização 

do plano de carreira do docente; investimento em Tecnologias da Informação e Comunicação 

- TIC’s para reforçar o aprendizado; excelência em infraestrutura; suporte às escolas 

vulneráveis etc. Dentro desse quadro, ações previstas que poderiam ser positivas à educação, 

não saíram do papel. De modo geral, o conjunto de escolas da rede não foi contemplado com 

investimentos em TIC’s, nem com melhoria de infraestrutura, assim como parece não ter 

havido apoio às escolas em situação de vulnerabilidade. De fato, ocorreram alterações no 
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plano de carreira docente da rede estadual por parte da Secretaria de Educação, contrariando 

as expectativas dos professores que fizeram diversos protestos, e foi um dos motivos da greve 

deflagrada no ano de 2012.  

Temos, de maneira geral, alguma ideia dos pontos negativos dessa lógica de 

educação economicista. Dentre os que se destacam no Pacto pela Educação podemos citar: o 

reconhecimento e remuneração dos professores por mérito, incluindo critérios de evolução 

salarial, bônus, prêmios; concessão de prêmios às escolas melhor posicionadas no ranking das 

avaliações de larga escala; poupança para alunos que se destacarem nas provas estaduais e 

nacionais; avaliação docente por performance e empenho; controle do trabalho docente por 

avaliação externa; planos de ensino e material didático prontos; racionalização dos gastos; 

construção do índice do desempenho educacional de Goiás; academia de lideranças, para 

formar as competências para as lideranças (diretores, subsecretários e demais gestores). Todas 

essas iniciativas previstas no projeto de reforma educacional têm sido implantadas na rede. 

No âmbito dos impactos do Pacto pela Educação, permitir-me-ei tecer relatos 

acerca de três medidas que tiveram repercussão direta na escola. Nesses termos, o que trago à 

tona diz respeito tanto à vivência numa escola da rede Estadual de Ensino da periferia da 

Região Metropolitana de Goiânia, quanto às narrativas de outros colegas também da rede. No 

início da implantação do Pacto pela Educação atuava como docente na rede e pude perceber 

um pouco do impacto efetivo do projeto no espaço escolar. Uma das primeiras medidas da 

Secretaria de Educação foi aumentar em 45% a gratificação dos diretores das escolas, além de 

ofertar um curso obrigatório para todos os futuros candidatos ao cargo de gestor de unidade 

escolar. Em meio a todas as ações do pacote do Pacto pela Educação, tal medida soou como 

se a Secretaria de Educação tivesse a intenção de ter um maior controle e garantia da 

efetividade das medidas decorrentes do programa nas escolas. O curso aparece no sentido de 

doutrinar os futuros diretores tendo com base as diretrizes neoliberais do programa, e a 

gratificação surge como moeda de barganha para que os gestores se posicionem como 

defensores fervorosos de tudo que parte das instâncias superiores da rede. 

Outras medidas que tiveram grande repercussão na escola foram os bônus ao 

professor, e a premiação aos alunos. Para esses, o que se notou foi uma espécie de competição 

entre os estudantes, diluindo o espírito de colaboração mutua, passando ao individualismo 

exacerbado. Aos professores, a medida não é menos nefasta; o bônus é concedido mediante o 

nível de assiduidade ao longo do ano letivo, somente os professores com até 1% de ausências 

recebem o bônus de modo integral. Houve resistências por parte de alguns professores que 
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exigiam, na verdade, melhores salários e não uma bonificação. Entretanto, a enorme maioria 

dos professores, em decorrência de seus baixos salários, com facilidade absorveram a lógica 

do bônus de modo que seus objetivos de vida passavam sempre pela garantia da tal 

bonificação
13

. Concordamos com Libâneo (2011, p.4) quando afirma que “os bônus e prêmios 

são formas de sedução artificial dos professores, cedo tomarão consciência de que não estão 

sendo valorizados no seu trabalho”. 

Um último fato, tão grave quanto os dois primeiros, é que com um discurso de 

que lugar de professor é em sala de aula, a Secretaria de Educação deslocou todos os 

professores que estavam modulados em atividades fora da sala de aula. Houve a redução do 

número de coordenadores e a retirada dos professores que estavam na coordenação de 

laboratórios e bibliotecas. Retornaram toda a carga horária desses professores exclusivamente 

para sala de aula. O resultado direto e imediato foi, por exemplo, que praticamente todos os 

laboratórios existentes nas escolas (ciências, química e física, informática etc.) foram 

fechados por falta de funcionários que pudessem manter a organização dos mesmos, assim 

como dar apoio aos professores nas aulas em laboratórios. É uma grande aberração a 

existência de escolas sem bibliotecas e laboratórios, e outra maior ainda são escolas que 

dispõem desses espaços e a própria Secretaria de Educação cria todas as condições para o não 

funcionamento deles.  

A visão técnica economicista da gestão do espaço escolar enxerga apenas o campo 

econômico, trata as escolas como se fossem uma empresa. Vê a aprendizagem dos alunos 

como resultante do uso de insumos (ações externas) e, portanto, tendo controle e utilizando 

bons insumos tem-se consequentemente bons resultados de aprendizagem. Ou seja, a gestão 

por si só tem a capacidade de fazer com que a escola vá bem.  

A escola básica é uma instituição que tem como objetivo maior propiciar aos 

alunos todas as condições para o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais por meio 

dos conteúdos, além de possibilitar a formação de atitudes e valores. Esse é um trabalho em 

longo prazo. A obrigatoriedade produtiva de resultados em curto prazo é incompatível com a 

natureza da atividade desenvolvida na escola. Conforme Libâneo, 

                                                
13  Um professor, da rede municipal de Goiânia, me relatou certa vez, que em um deslocamento de motocicleta 

sofreu um acidente de transito na cidade. Uma mulher de carro acabou colidindo com ele, que óbvio por estar 

de motocicleta foi ao chão. No evento ele acabou quebrando duas costelas, no entanto, a mulher responsável 

pelo acidente deixou de dar-lhe todo o socorro e assistência necessária no momento, pois por ser professora 

da rede estadual não poderia deixar de ir à escola ou mesmo chegar com um certo atraso, senão perderia o 

bônus.  
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A obrigação de resultados tem sido a orientação neoliberal dos organismos 

internacionais do capitalismo globalizado visando a regulação da ação pública, 

especialmente na saúde, na educação e na segurança pública, visando produtividade, 

eficiência, controle de custos e de qualidade. A forte pressão de resultados produz 

resistência nos professores e enfraquecimento no ensino. Não que os resultados não 
sejam necessários, mas é muito pouco restringi-los a uma formação instrumental e 

pragmática. Nada garante, pois, que uma política de resultados baseada em 

indicadores quantitativos leve a uma sólida preparação escolar aos alunos. Antes, 

pode levar à exclusão escolar e social, pois a avaliação padronizada é aplicada a 

escolas de ensino fundamental com condições físicas, pedagógicas, metodológicas, 

muito diferentes. (LIBÂNEO, 2011, p. 6). 

 

Alinhadas à perspectiva neoliberal, na esteira do Pacto pela Educação, o governo 

do estado, via Secretaria de Educação, tem investido em dois grandes flancos, a militarização 

das escolas e a terceirização da gestão junto as Organizações Sociais – OSs. Passemos então 

essas duas questões que atualmente estão se delineando enquanto políticas do governo para a 

escola pública goiana, sendo que a Militarização está em processo de implantação e já conta 

com quase três dezenas de escolas funcionando sob o comando da polícia militar e as OSs, o 

projeto encontra-se em curso, mas ainda sem nenhuma escola funcionando sob esse tipo de 

gestão.   

 

1.2.3 Militarização e terceirização da escola pública goiana 

Atualmente o grande debate na educação no estado de Goiás é a militarização das 

escolas e a gestão compartilhada com Organizações Sociais – OSs. Essas têm sido as grandes 

plataformas de mudanças para a área da educação que o governo Perillo tem procurado 

defender e implementar, a qualquer custo, no início desse quarto mandato. Esse projeto 

governamental tem gerado um grande debate e resistências por parte de alunos e professores. 

Em suma, a ofensiva do governo de Goiás rumo ao desmonte da escola pública da rede 

estadual segue, atualmente, por duas grandes vias flancos: a terceirização/privatização via 

OSs, e a militarização.  

É importante salientar que as políticas de militarização e gestão por Organizações 

Sociais aparecem ainda como perspectivas e cenários para a escola pública. O processo de 

militarização já se encontra em processo de efetivação, no entanto, as OSs estão em fase de 

formatação de projeto e licitação, sem realização em nenhum espaço escolar, por enquanto. 
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1.2.3.1 A militarização do espaço escolar 

Em evento Lide-Bahia (Grupo de Líderes Empresariais) ocorrido em Salvador, na 

Bahia, no mês de novembro de 2015, o atual governador do estado de Goiás fez uma fala que 

ilustra um pouco do seu pensamento acerca da educação e dos profissionais da área. Segundo 

Talento (2015), em reportagem publicada no Jornal on-line A TARDE, do portal UOL, Perillo 

classifica a lei de estabilidade do funcionalismo público como "a coisa mais imbecil e mais 

burra que existe" e a Lei das Licitações como protetora, mas que entrava o funcionamento da 

gestão pública. O governador ainda continua dizendo claramente que as Organizações Sociais 

constituem-se numa forma que ele arrumou para se esquivar da Lei das Licitações. "Com as 

OSs nós ficamos livres de uma lei burra, burocrática que acaba com o serviço público, que é a 

lei 8.666 (das licitações públicas)", afirmou Perillo. 

Mas o rol de absurdos ditos pelo governador do estado de Goiás no referido 

evento, não para por aí. Ele também fala sobre a militarização das escolas públicas goianas. 

Sobre isso ele diz:  

 
Fui num evento e tinha um grupo de professores radicais da extrema esquerda me 

xingando. Eu disse: tenho um remedinho pra vocês. Colégio Militar e Organização 

Social. Identifiquei as oito escolas desses professores. Preparei um projeto de lei e 

em seguida militarizei essas oito escolas. O Brasil está precisando de 'nego' que 

tenha coragem de enfrentar. (PERILLO apud TALENTO, 2015). 

 

O evento citado diz respeito a um programa de concessão de bolsas para atletas do 

estado, realizado no dia 19 de julho de 2015, na capital, Goiânia. Ao saber que o evento teria 

a participação do governador e da secretária de educação, alguns poucos professores, que na 

ocasião encontravam-se em greve, foram à atividade e após tomarem assento na plateia 

entoaram palavras de ordem, o que o teria deixado furioso. Um dos professores participantes 

do protesto daquele dia nos relatou exatamente o que disse Perillo, acima citado, o remédio 

para professores baderneiros é OSs e Colégio Militar.  

O projeto de lei citado é o de nº 18.967 de 22 de julho de 2015, elaborado e 

aprovado em tempo recorde, que trata exatamente da transformação de oito escolas públicas 

da Rede Estadual em Colégios Militares. O documento estabelece que, dentro do prazo de 

apenas 30 dias, sejam tomadas todas as medidas administrativas para que os Colégios 

Militares passem a funcionar em sua plenitude. As oito escolas militarizadas situam-se na 

Região Metropolitana de Goiânia, são elas: Colégio Estadual Miriam Benchimol, Colégio 

Estadual Waldemar Mundim e Colégio Estadual Jardim Guanabara em Goiânia; Colégio 
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Estadual Colina Azul, Colégio Estadual Mansões Paraíso e Colégio Estadual Madre Germana 

em Aparecida de Goiânia; e no município de Senador Canedo o Colégio Estadual Pedro 

Xavier Teixeira (GOIÁS, 2015).  

Esse pacote de oito escolas militarizadas aparece, como disse o governador, como 

ato que pode se configurar como perseguição política e retaliação em relação aos professores 

participantes do movimento de greve. No entanto, a militarização das escolas públicas 

estaduais está situada no contexto das políticas do governo estadual para a educação.  

Para Melo (2015), as famílias vislumbram nos Colégios Militares a segurança 

para seus filhos, locais distantes da marginalidade, violência e das drogas. Além disso, o que 

cativa os pais, principalmente, é a disciplina, a obediência, o respeito à hierarquia, valores que 

eles, ao que parece, não têm conseguido desenvolver junto aos filhos. Já os professores se 

encantam com a potencial tranquilidade no trabalho, sem preocupações de cunho disciplinar e 

tendo todo o suporte de uma equipe para desempenhar sua atividade pedagógica. A mesma 

autora afirma que em um 

 
contexto de precarização e violência vivenciado pelas escolas, e em vista dos 

resultados pífios apresentados por grande parte destas quanto à aprendizagem de 

seus alunos, a proposta de entregar a gestão das escolas públicas estaduais para a 

Polícia Militar tem ganhado cada vez mais apoio dentro do governo goiano e da 

sociedade em geral. (MELO, 2015, p. 2). 

 

No entanto, apesar da tentativa de elaboração de um discurso que venha legitimar 

a militarização das escolas públicas, existem posições contrárias de professores, alunos, 

servidores e sociedade em geral. Nesse sentido podemos citar, entre outras ações de 

resistência, a manifestação que pais e alunos do Colégio Estadual Waldemar Mundim, 

localizado na Vila Itatiaia, região norte de Goiânia, realizaram em frente à escola, no dia 21 

de julho de 2015, em protesto contra a militarização daquela escola, e de todo ensino público. 

Da mesma forma, pode-se mencionar a nota pública do Fórum Estadual de Educação de Goiás 

(FEE-GO), que se manifesta contrário ao avanço da militarização das escolas públicas da rede 

estadual de Goiás, por ir contra “os princípios constitucionais de uma escola pública, gratuita, 

democrática, com igualdade de condições de acesso e permanência, pautada no pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas” (FEE-GO, 2015). 

As crianças e, principalmente, os jovens apresentam dificuldades para 

permanecerem nessas escolas, pois o regime militar impede que esses sujeitos possam 

manifestar seus gostos, costumes, cultura e valores. Esse espaço militarizado é incompatível 
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com a espontaneidade e expressões infanto-juvenis. A ditadura da farda sempre impecável, 

dos sapatos que devem estar sempre lustrados, cabelo de coque para as meninas e bem curto 

para os meninos, nada de maquiagem ou esmaltes em tons escuros, da barba sempre feita, da 

continência aos superiores, das punições etc., cria uma atmosfera de quartel que nega a cultura 

juvenil. Nesse espaço, o jovem é impedido de exercer sua juventude. O mesmo clima de 

quartel recai sobre os professores.  

Com relação às proibições impostas aos estudantes, é vetado o uso de palavrões e 

de um linguajar mais despojado. Sobre isso, Abramovay (2016, p.3) diz que "Falar palavrões, 

usar gírias é normal entre os jovens, faz parte da linguagem juvenil, em algum momento sai 

palavrão. Proibi-los disso é mais uma forma de repressão". 

Acerca do tema das repressões no espaço da escola militar, um professor que 

trabalha numa escola, dentre as oito recentemente militarizadas, nos relata que  

Na escola militar existe mais medo do que efetivamente respeito. Os alunos têm 

medo de serem encaminhados para a coordenação disciplinar e receberem pontos de 

infração, o acumulo desses pontos pode levar o aluno a ser convidado a se retirar da 

escola. No militar há também diversos tipos de sanções para aquele aluno que faz 

coisa errada. Soube de casos na minha escola de alunos serem obrigados a copiar 

várias vezes o regimento escolar, para poder entrar na escola no dia seguinte. 

Também assim a escola se tornou militar as vezes os alunos de turmas que 

terminavam uma prova ao invés de serem liberados antes do término do turno eram 

levados para a quadra e obrigados a permanecerem de pé em posição de formação 

até dar o horário de ir embora. (PROFESSOR DE ESCOLA MILITAR, 2016) 

O mesmo professor diz que hierarquia rígida e clima de repressão não recaem 

somente sobre os estudantes, para ele os professores sofrem com isso também. Ele salienta 

que, nem gosta de ficar tocando no assunto da escola militar, pois é vetado aos professores 

falarem sobre o que se passa na escola. Afirma que, assim como os alunos podem ser 

expulsos da escola os professores também, conta que caso os militares da gestão não tiverem 

apreço pelo trabalho de algum professor, seja do quadro temporário ou mesmo efetivo, ao fim 

do semestre eles são colocados a disposição da Secretaria de Educação para serem 

transferidos. 

Um dos grandes argumentos utilizados na defesa das escolas militares são 

números positivos em termos de notas na escola, em avaliações nacionais ou estaduais, e 

vestibular. Com relação a isso, o professor diz que tem notado que o rendimento dos 

estudantes tem melhorado um pouco porque houve uma mudança no perfil do alunado. Vários 

alunos não se adaptam ao sistema militar e pedem transferência; outros saem inclusive por 
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não terem condições financeiras para adquirir o uniforme completo exigido pela escola, em 

função do alto custo. 

No que concerne à questão legal, a Escola Militar fere vários princípios previstos 

na Lei de Diretrizes e Bases a educação brasileira e no Plano Nacional de Educação. Dentre 

esses princípios estão: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; gestão democrática do ensino 

público; promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

Acerca dessas violações do que diz a lei, o Fórum Estadual de educação 

demonstra alguns pontos principais. São eles: 

 
determinar a cobrança de taxas em escolas públicas; implantar uma gestão militar que 

não conhece a realidade escolar, destituindo os diretores eleitos pela comunidade 

escolar; impor aos professores e estudantes as concepções, normas e valores da 
instituição militar, comprometendo o processo formativo plural e se apropriando do 

espaço público em favor de uma lógica de gestão militarizada; reservar 50% das vagas 

da escola para dependentes de militares. (FEE-GO, 2015). 

 

Conforme Bertoni (2015), em levantamento publicado no jornal Folha de São 

Paulo, existem no Brasil 93 escolas sob o comando da Polícia Militar, distribuídas por 18 das 

27 Unidades Federativas. O estado de Goiás é o recordista no país, contando com 26 Colégios  

Militares, mas a expectativa do governo estadual é de elevar, em breve, esse número para 50 

até o ano de 2016. A segunda Unidade Federativa com maior número de escolas militarizadas 

é Minas Gerais, possuindo 22 escolas, seguida pela Bahia, com 13 colégios. Logo depois 

temos o Rio Grande do Sul, Amazonas e Maranhão que aparecem com 7, 4 e 3 escolas, 

respectivamente. Na lista ainda figuram seis estados com duas escolas militares (Tocantins, 

Roraima, Santa Catarina, Ceará, Piauí e Pernambuco), e outros seis tendo apenas uma 

(Paraná, Paraíba, Mato Grosso, Distrito Federal, Roraima e Alagoas). Por fim, sem nenhuma 

instituição escolar sob a tutela da Polícia Militar, temos nove estados (Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amapá, Acre, São Paulo, Sergipe e 

Pará). 

É importante ressaltar a ilegalidade constatada na falta de gestão democrática da 

militarização das escolas públicas goianas, pois são destituídos diretores eleitos e colocados 

no cargo oficiais militares; é ilegal também pela cobrança de matrícula e mensalidade, essa 
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travestida de Contribuição Comunitária Voluntária
14

; pela reserva de vagas a filhos de 

militares; pela possibilidade de expulsar o estudante que descumpre as normas da escola; 

pelas punições impostas aos alunos; pelo cerceamento da liberdade de expressão etc. Tudo 

isso produz um espaço escolar muito mais marcado pela exclusão e disciplina, do que pela 

diversidade, liberdade e aprendizagem. 

O processo de militarização vem causando alterações significativas no espaço 

escolar. De início já fazem algumas intervenções no espaço físico, para ao menos mudar um 

pouco a aparência antiga e marcar a nova gestão. A construção de muros ainda mais altos e a 

inscrição em letras grandes “Escola/Colégio Militar...” é o mais comum. O professor 

entrevistado nos diz que na escola onde trabalha as intervenções físicas foram a construção de 

um muro alto, inscrição do nome da escola acrescido o termo militar, a instalação de um 

portão de correr, colocação de alguns bancos pré-moldados no pátio da escola, troca de 

algumas lâmpadas queimadas, pintura do piso da quadra e construção de um alambrado em 

volta da mesma. Mas existe um projeto para uma futura reestruturação da escola. 

As mudanças no espaço escola não se limitam à dimensão absoluta do espaço, 

adentrando também no campo das relações, ou seja, no espaço relativo e relacional 

(HARVEY, 2012). As relações em todos os níveis se tornam mais enrijecidas e 

hierarquizadas, as discussões e críticas tendem a serem suprimidas e substituídas pela 

obediência e/ou subserviência, o clima de tensão e até de medo paira sobre a escola. 

Utilizando-nos a teoria de Lefebvre (2012) podemos dizer que assim se configura a produção 

do espaço escolar sob uma concepção militar. 

 

1.2.3.2 As Organizações Sociais no espaço escolar 

Passemos aos mais recentes projetos do governo do estado de Goiás para a área da 

educação, a gestão compartilhada das escolas públicas com as Organizações Sociais (OSs).  

                                                
14 Constitui-se do ponto de vista prático uma mensalidade. Veja o que diz o artigo 18 do Edital de Normas para 

Ingresso de Novos Alunos nas Unidades dos Colégios da Polícia Militar de Goiás – CPMG do Ensino 

Fundamental e Médio. “Os pais ou responsáveis dos alunos a serem matriculados ficam desde já cientes de que 

o Colégio da Polícia Militar de Goiás adota o sistema de Contribuição Comunitária Voluntária, sugerida pela 

Associação de Pais e Mestres e aprovada no Termo de Cooperação Técnico- Pedagógica (TCTP – 009/12), em 

sua cláusula sétima, também aprovada pelo Conselho Escolar da respectiva Unidade, a qual foi dividida em 12 

(doze) contribuições voluntárias, recolhidas mensalmente, conforme o interesse dos pais ou responsáveis em 

sua adesão.” O documento está disponível em: 

<http://colegiomilitarhugo.g12.br/documentos/2810151445fb33698357026c307a9d4a35e7463d27.pdf>. 
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A despeito de todos os protestos que vem ocorrendo, o governo do estado via 

Secretaria de Educação, após publicação em Diário Oficial, no dia 6 de janeiro de 2016, 

divulga o chamamento para as OSs interessadas em gerir escolas públicas em Goiás. O 

instrumento de Chamamento Público de n.º 001/2016 destina-se à seleção de organização 

social para celebrar Contrato de Gestão (gerenciamento, operacionalização e execução das 

atividades administrativas) nas escolas Rede Pública Estadual de Ensino. O primeiro lote 

oferecido às OSs diz respeito a 23 unidades escolares na região da Subsecretaria de 

Anápolis
15. 

Esse quantitativo de escolas possui 291 salas de aulas que abrigam 16.016 alunos 

dos municípios de Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Nerópolis e Pirenópolis. 

Nos últimos anos, ocorre algo bastante intrigante em relação à avaliação que o 

governo de Goiás e a Secretaria de Educação realizam sobre o sistema público de ensino. Ora 

muito positiva, ora desastrosa. O grande exemplo disso foi o estardalhaço midiático realizado 

por ambos (governo e secretaria) a partir do momento que foi publicado o ranking nacional do 

Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb)
16

 - setembro de 2014. O ensino médio 

das escolas estaduais saiu da 5ª posição em 2011, para a 1ª posição em 2014, passando 

respectivamente de uma nota 3,6 para a estupenda nota de 3,8, numa escala de 0 a 10. Já 

desde o início de 2015 o discurso torna-se alarmista e catastrófico, sugerindo abertamente que 

as medidas, até então tomadas, não teriam surtido efeito. Conforme Moraes (2015, p.4), a 

avaliação feita pelo governo e secretaria “sofre ainda de uma espécie de transtorno bipolar, 

oscilando entre uma leitura megalomaníaca e ultra positiva e uma interpretação caótica da 

realidade educacional.” 

Ao produzir o discurso da crise estabelece-se a base que sustenta o argumento da 

necessidade de transformação. Diante do quadro das desventuras da escola pública é preciso 

fazer profundas mudanças. E a única alternativa à situação de crise seria a privatização via 

terceirização ou, como denomina o governo, gestão compartilhada com parceiros privados, as 

Organizações Sociais. Nessa altura, é importante trazer o que o estado entende como OSs. A 

Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte define Organização Social (OS) como 

                                                
15 A Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis conta ao todo com 85 escolas distribuídas por 12 

municípios, são eles: Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá 

de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Pirenópolis e Terezópolis de 

Goiás. 

16 O Ideb é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep (o Saeb para as unidades da 

federação e para o país, e a Prova Brasil para os municípios. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
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sendo “uma entidade sem fins lucrativos, uma associação, que, por cumprir determinados 

requisitos exigidos em Lei, é considerada apta para fazer parceria com o Estado nas áreas da 

saúde, cultura, educação, serviços sociais, etc.” (SEDUCE, 2016). Logo à frente voltaremos a 

essa definição. 

A administração por OS’s no estado não é novidade, visto que uma primeira 

experiência com esse modelo de gestão já foi implementada na rede de hospitais estaduais. 

Como o estado sustenta o argumento que deu certo na saúde, agora a ideia é estender o 

mesmo modelo para a educação. Em 14 de outubro de 2015 foi assinado o decreto 8.469 que 

constitui-se no pontapé inicial rumo ao processo de terceirização das escolas estaduais. O 

decreto cria uma comissão especial com o objetivo de qualificar entidades como 

organizações sociais junto à Secretaria de Estado da Educação, para ceder 30% das unidades 

de ensino públicas ao setor privado.  

O setor privado ininterruptamente viu a educação como uma oportunidade de 

negócio. É assim com as escolas particulares, editoras de livros didáticos, fornecedores de 

produtos de papelaria e de alimentos para o lanche escolar, empresas que comercializam 

móveis e equipamentos escolares etc. Outrossim, os salários dos professores e demais 

funcionários das escolas tem relativo peso na economia local, principalmente, dos pequenos 

municípios. Arrais (2016), ao discutir as OSs na educação, diz que “Não há, portanto, 

novidade alguma na associação entre educação pública e o mercado, tendo a primeira como 

indutora. O que muda, a partir de agora, é que o mercado passa a ser o próprio indutor, ou 

seja, deseja agir no início da ‘cadeia produtiva’, o que significa que poderá condicionar as 

demais demandas.” 

Arrais (2016), ao tratar da precarização do trabalho docente em geral, aponta a 

existência de um déficit de professores na Rede Pública Estadual, algo que a secretária de 

educação reconhece, dizendo que atualmente é da ordem de 29%. A partir de dados da 

SEDUCE sobre os vencimentos de professores efetivos e temporários chega-se à conclusão de 

que existe um abismo salarial entre eles. Há um deságio de 47% do valor médio do salário do 

professor comissionado em comparação com o salário do professor concursado, isso para 

desempenhar as mesmas funções. E todos sabemos que os vencimentos do professor efetivo, 

especialmente aqueles no início da carreira, não é bom. Os professores do quadro temporário 

recebem, atualmente, por 40 horas semanais R$ 1.308,44 enquanto o piso nacional
17

 para a 

                                                
17 A Lei 11.738 sancionada em 16 de julho de 2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. 
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categoria diz que um professor, com tal carga horária semanal, não deveria receber menos que 

R$ 2.135,64. 

As empresas alcançam seu lucro não apenas via comportamento do mercado ou 

redução dos preços dos insumos, suas taxas de lucro dependem também da redução dos custos 

de produção, aqui  os pagamentos por mão de obra. Se o quadro anteriormente indicado não é 

alentador, tudo pode ficar ainda pior a partir do momento em que a gestão das escolas 

passarem para as Organizações Sociais. Com essa gestão, há a tendência de aumentarem 

significativamente o quantitativo de professores temporários, e não há a garantia do 

pagamento do piso salarial para a categoria. Isso aparece literalmente explícito no Anexo VI 

da Minuta do contrato de gestão. O item 2.21 desta minuta destaca como deve ser a 

composição do quadro de profissionais do quadro do magistério, a OS´s compromete-se a 

“Manter em seu quadro docente, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos profissionais do 

magistério pertencentes ao quadro efetivo da SEDUCE. O restante da mão de obra necessária 

deverá ser contratada, sob regime da CLT;” (SEDUCE, 2016). Se hoje a rede tem 

aproximadamente 30% de professores temporários, a tendência é passar a ter 30% de efetivos, 

que representa o mínimo exigido para o parceiro privado. No entanto, a minuta de contrato de 

gestão diz em seu item 9.11 que  

 
Atendidos os limites traçados pela Lei estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 

2005 (art. 4º, IV e VIII), poderá o PARCEIRO PRIVADO utilizar como critério 

para remuneração dos empregados o piso salarial da categoria, bem como a 

celebração de acordos coletivos de trabalho vinculados ao cumprimento das metas 

estipuladas, à redução interna dos custos ou ao aumento da produtividade, sempre 

compatíveis com os praticados no mercado de trabalho; (SEDUCE, 2016). 

 

Perceba-se que a palavra poderá aparece estrategicamente para relativizar o que 

deveria ser uma obrigação primária, que é de obedecer a Lei 11.738 que torna obrigatório o 

pagamento do piso salarial ao professor. Esse item 9.11 é um dos elementos que possibilita 

Arrais (2016) a chegar à tese de que esse processo de repasse da gestão das escolas às 

chamadas Organizações Sociais evidencia a capitalização pública do mercado privado.  

 
Como argumentamos anteriormente, a utilização do futuro do presente do indicativo, 

na conjugação do verbo poder, é proposital. Funciona, por assim dizer, como um 

condicionante bastante relativo. O Parceiro Privado poderá ou não adotar o piso 

básico nacional. Nosso horizonte de análise, portanto, confirma que a 

descapitalização da Rede Pública Estadual de Ensino, nas últimas décadas, foi uma 

condição, uma prerrogativa, para a capitalização pública do mercado privado. 

(ARRAIS, 2016, grifos do autor). 
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Uma das justificativas apresentadas pela Secretaria de Educação para essa política 

é também o fato de que os diretores das escolas perdem muito de seu tempo com questões 

administrativas e burocráticas, as quais seriam repassadas as OSs, liberando-os para 

atribuições no campo pedagógico. De modo sutil também dizem que a atual gestão é 

ineficiente. Assim escamoteiam que toda a tarefa de manter e operacionalizar o 

funcionamento da escola (custos de manutenção, merenda escolar, água e energia, além de 

todas as demais despesas), hoje de responsabilidade Secretaria de Educação em parceria com 

Diretores e a Comunidade Escolar, é realizada a partir da administração de ínfimos recursos.  

Para exemplificar façamos um exercício com os números do Proescola. Em 2015 

o governo, via o Proescola, teve um gasto total de R$22.712.557,00 com as escolas estaduais. 

Conforme o relatório de repasses do programa, no ano de 2015, as 23 escolas da regional de 

Anápolis, que de imediato serão geridas por uma Organização Social, receberam R$ 

698.025,40 de recursos. Novamente, se fizermos uma conta simples, na média as escolas 

receberam R$ 30.348,93, o que daria R$ 2.529,07 por mês. É importante ressaltar que esse 

não representa o total per capita para a escola, mas constitui-se no principal programa de 

manutenção. Ao olhar para esses números não precisamos ser grandes especialistas para saber 

que são valores que estão aquém das demandas para o bom e adequado funcionamento das 

escolas.  

Agora vejamos os valores previstos para as escolas que passarão a ter a chamada 

gestão compartilhada. O edital de chamamento das OSs prevê para o primeiro lote de 23 

unidades escolares que terão a gestão terceirizada, um custo médio por aluno entre R$ 250,00 

e R$ 350,00. Fazendo um cálculo rápido, ao multiplicarmos esses valores pelo número de 

alunos dessas escolas, que somam 16.016 alunos, chegamos ao montante de, no mínimo, R$ 

4.004.000,00 por mês ou o equivalente a R$ 48.048.000,00 por ano (considerando o valor por 

aluno de R$ 250,00) e, no máximo, R$ 5.605.600,00 por mês, ou R$ 60.787.200,00 por ano 

(considerando o valor de R$ 350,00 por aluno). Esses serão os valores repassados 

mensalmente à OS para que possa fazer a gestão dessas 23 escolas, sem falar na possibilidade 

de aditivos, já previstas no item 9.22 do supracitado edital. O qual diz que “poderão ser feitas 

alterações na parceria firmada, tais como acréscimos de serviços, ampliação de metas, 

reequilíbrio econômico financeiro, investimentos em infraestrutura, mobiliários e 

equipamentos, conforme disposto no art. 8-A da Lei Estadual nº 15.503/2005
18

.” Este item 

                                                
18 O Art. 8º da Lei nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como 

organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de chamamento e seleção públicos, diz que: 
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abre possibilidade para OSs obterem ainda mais recursos do que os valores per capita 

originalmente previstos.  

Tendo em vista as cifras previstas, sem contar os possíveis aditivos, é de se 

imaginar que isso é um negócio que pode ser bem lucrativo. Cabe então retornar à definição 

de Organização Social como sendo entidade sem fins lucrativos. Imaginamos, diante de todos 

esses valores, que não dá para crermos na existência de filantropia. Na verdade, o que nos 

apresenta é uma fatia de mercado muito promissora. 

Mesmo assim, o governo e a Secretaria de educação sustentam a tese de que 

passar a gestão das escolas públicas de sua rede para as OSs não significa privatização. 

Entretanto, Freitas (2015) ao discutir esse processo no estado de Goiás, tem outra acepção. O 

autor afirma que: 

 
É óbvio que não se pode vender uma escola para a iniciativa privada. Igualmente 

não se vendem as estradas, coloca-se pedágio. Ocorre que não é apenas a posse ou 

não dos prédios que definem a privatização, mas são as relações que ocorrem dentro 
dos prédios. As relações do setor privado são distintas das do setor público. O estado 

de Goiás está entregando à administração privada um bem público e isto chama-se 

privatização por concessão de gestão. (FREITAS, 2015). 

 

A despeito de toda tentativa por parte do governo estadual e Secretaria de 

Educação de justificar o projeto de terceirização/privatização das escolas públicas, tem 

havido muitos debates e ações de resistência. Instituições de ensino superior como a UFG, 

UEG, IFG e PUC-GO têm promovido diversas atividades acadêmicas para a discussão do 

tema. Movimentos independentes de professores, sindicatos, instituições como OAB-GO 

também têm organizado atividades para debater a questão das OSs na educação e, por vezes, 

articulado manifestações que tomam as ruas com cartazes, faixas, palavras de ordem, 

panfletos etc. com o intuito de esclarecer a população, assim como solicitar do governo que 

faça o devido diálogo com a sociedade e com os profissionais da educação a respeito da 

gestão compartilhada com as Organizações Sociais. 

Entretanto, foram os secundaristas, por meio de manifestações em espaços 

públicos e especialmente pelas ocupações de escolas, que o movimento de resistência ao 

projeto de transferência da gestão das escolas pública as OSs conquistou notoriedade e 

protagonismo. Com muita disposição, ousadia, consciência e ação política os estudantes têm 

                                                                                                                                                   
“Durante o vínculo de parceria, são permitidas alterações quantitativas e qualitativas, celebradas por meio de 

aditivos ao ajuste, desde que as modificações não desnaturem o objeto da parceria”. 
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dado aula de cidadania à população e, principalmente, aos professores e demais profissionais 

da educação. Enquanto os alunos estavam na luta, a maioria avassaladora dos professores 

mantém-se anestesiados na sua zona de conforto. 

No dia 9 de dezembro de 2015 um grupo de estudantes secundaristas, juntamente 

com professores e apoiadores fizeram a primeira ocupação de escolas - Colégio Estadual 

José Carlos de Almeida em Goiânia. Desde então, outras escolas da capital também foram 

ocupadas pelo movimento estudantil, como o Lyceu de Goiânia, o Colégio Estadual Robinho 

Azevedo e o Instituto de Educação de Goiás (IEG). Logo o movimento chegou a Aparecida 

de Goiânia, Anápolis, cidade de Goiás e São Luiz dos Montes Belos, alcançando o número de 

27 escolas ocupadas. 

Com a proximidade do início do ano letivo, marcado para 20 de janeiro, a pressão 

sobre as ocupações aumentou sobremaneira. No dia 14 de janeiro o Tribunal de Justiça de 

Goiás decidiu pela reintegração de posse das três primeiras escolas ocupadas. Logo em 

seguida juízes das comarcas de Aparecida de Goiânia e Anápolis determinaram a reintegração 

de posse de mais 14 escolas. As pressões por parte dos diretores das escolas, da Secretaria de 

Educação e a polícia, que marcaram as ocupações desde o início, tomaram grandes 

proporções. Há diversos relatos de atitudes completamente descabidas por parte de diretores 

das escolas ocupadas, que vão desde chamar a polícia no início das ocupações, ligar ou fazer 

reuniões com os pais dos alunos da ocupação, para que os mesmos pudessem intervir e retirar 

seus filhos das escolas ocupadas, pois elas tinham se transformado em locais de uso de drogas 

e de marginalidade, até convocar a comunidade, com anúncio em carro de som, para se 

manifestarem conta a ocupação. A secretária de educação, além das reuniões com os 

subsecretários e diretores das escolas para discutir as ocupações, ainda solicitou a suspensão 

do fornecimento de água e energia das escolas ocupadas. A polícia sempre era vista rondando 

as escolas com a nítida intenção de intimidar os secundaristas e apoiadores. Sem falar de 

policiais disfarçados infiltrados em todas as ações em espaços públicos do movimento 

estudantil.  

O capítulo mais triste das ocupações ficou por conta da violência policial no 

Colégio Ismael Silva de Jesus. Na madrugada do dia 25 de janeiro de 2016, a polícia invadiu a 

escola enquanto os estudantes estavam dormindo. Os alunos relataram que os policiais 

chegaram agredindo-os e foram colocando todos para fora da escola à custa de empurrões, 

chutes e pontapés. Há de se registrar que não havia ao menos pedido de reintegração de posse 

para essa escola. Vários alunos ficaram machucados! Esses fatos foram totalmente omitidos 
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pela grande mídia, mas retratados nas redes sociais e mídias alternativas. O ocorrido foi 

também não só relatado, mas denunciado em Nota de solidariedade à luta em defesa das 

escolas públicas do estado de Goiás, publicada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil – FASUBRA 

(2016). 

O Governo de Goiás se esquiva da atribuição de oferecer e assegurar as condições 

efetivas de uma educação escolar gratuita e de qualidade por meio de sua rede, transferindo a 

responsabilidade da gestão das escolas públicas para a Polícia Militar - que deveria se 

restringir em cuidar da segurança pública -, e para a iniciativa privada, as Organizações 

Sociais, que alargam sua área de atuação para além do ensino particular, adentrando também 

diretamente no setor público.  

A terceirização via gestão compartilhada com as Organizações Sociais, como 

dissemos, é uma política que ainda não se materializou na escola, estando no nível de licitação 

de um projeto piloto das em um conjunto de escolar da regional de Anápolis. Portanto, temos 

que tratar a terceirização dentro de um quadro de cenários para o espaço escolar goiano.  

Cenário que podemos intuir, pela natureza dessa política de terceirização, é que 

trará impactos para espaço escolar. A tendência, analisando a dimensão do concebido e 

conforme Lefebvre (2006) é de considerar a escola como uma empresa. Teremos um espaço 

escolar racionalizado, competitivo e individualista. O espaço da escola gestado como uma 

empresa terá como qualquer empreendimento privado o objetivo de obter lucro. Sob a lógica 

do capital privado o espaço escolar tenderá a aumentar o número de vagas e racionalizar os 

recursos na busca de maximizar os lucros.  

Queremos evidenciar que não estamos dizendo que essa escola que temos hoje é 

boa, longe disso! Nossas escolas públicas acumulam problemas históricos de naturezas as 

mais diversas. Outrossim, jamais poderíamos nos alinhar à política de desmonte do ensino 

público como vem acontecendo no Brasil e em Goiás. Imaginamos que existem outras vias 

para implementar as mudanças necessárias para que tenhamos efetivamente um ensino 

público, gratuito e de qualidade. Defendemos um processo democrático de ampla discussão 

com a sociedade e com os profissionais da educação, que possa apontar os rumos necessários 

a seguir para transformar a escola pública num espaço construído coletivamente que 

oportunize aos alunos terem uma aprendizagem efetiva e libertária. A escola como espaço que 

prime pela aprendizagem, mas também pela alegria e liberdade! 
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Após termos tratado do balizamento conceitual sobre espaço e realizado uma 

incursão no espaço concebido pelas recentes políticas públicas para a educação goiana, iremos 

adentrar nos espaços de representação da escola. 
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CAPÍTULO II 

 

O ESPAÇO ESCOLAR PARA OS SUJEITOS DA ESCOLA 
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O cerne deste capítulo está em procurar capturar, apresentar e discutir o espaço 

escolar a partir dos sujeitos que o compõem. Como já foi esboçado no capítulo anterior, o 

espaço é um produto social e, como tal, é importante apreendê-lo na relação dialética com os 

sujeitos, os quais além de produzidos são ao mesmo tempo produtores do espaço. No caso da 

escola, esses sujeitos foram agrupados em três categorias, a saber: estudantes, professores e 

administradores/gestores. 

A administração/gestão escolar na Rede Pública Estadual de Ensino conjuga a 

Secretaria de Educação com suas Subsecretarias de Educação – fora da escola -, além da 

Direção, Vice Direção, Secretaria e Coordenações – dentro da escola. Os atores externos à 

escola, secretário(a) e subsecretário(a) atuam mais no campo da administração, com a 

responsabilidade de pensar e estabelecer os objetivos e políticas educacionais para toda a 

rede. A gestão inclui os atores que operam no espaço interno da escola. Esses têm um papel 

mais voltado para a colocação em prática das políticas e planos estabelecidos pela 

administração. Em resumo, os(as) administradores(as) agem mais no campo estratégico, já os 

gestores tem a sua atuação voltada ao âmbito executivo. 

Assim, a administração/gestão escolar tem como função pensar o espaço escolar 

para que cumpra seu papel formativo, principalmente, de crianças e jovens para a sociedade 

envolvida neste processo. Se, por um lado, a parte administrativa estabelece as políticas, traça 

a direção numa esfera mais geral de todas as unidades escolares da rede; a função da gestão 

das unidades, de cada uma em específico, é de fundamental importância para garantir a 

concretização dessas políticas. Essa gestão, encabeçada pelo executivo maior, o(a) Diretor(a), 

tem, geralmente, a árdua tarefa de promover a construção da escola como um espaço propício 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas inerentes a essa instituição. 

Os professores são os profissionais que têm sua atuação na atividade principal da 

escola – o processo de ensino-aprendizagem. Eles, em seu labor, estão constantemente numa 

relação direta com os estudantes. Possuem como incumbência o ensino formal, isto é, planejar 

e ministrar aulas diariamente nas turmas que lhes são destinadas. O que envolve 

planejamento, estudo, reflexão, elaboração de objetivos, seleção de conteúdos, construção de 

metodologias, seleção de formas de avaliar etc. Em sala, junto aos alunos, o professor deve 

ter, entre outras coisas, presença de palco, entonação de voz, eloquência, mas principalmente, 

deve conhecer o grupo e dispor de todo um traquejo para conseguir contornar toda sorte de 

situação cotidiana que ocorre em sala de aula e no espaço escolar como um todo.  
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Para além da sala de aula, os docentes compõem instâncias de decisão na escola 

como Conselho Escolar e Conselho de Classe. Também são eles que, temporariamente, 

ocupam a maior parte dos cargos na gestão escolar, como o de direção e coordenações 

pedagógicas. Por vezes, são convidados a assumir postos na parte administrativa da secretaria 

e subsecretarias de educação. 

Os estudantes compõem o grupo majoritário, em termos numéricos, da escola. 

Estão na ponta da pirâmide do processo de ensino-aprendizagem. Principalmente sob o prisma 

da instituição, a razão única das crianças e jovens despenderem parte de seu tempo diário para 

estarem no espaço escolar é a aprendizagem, que basicamente se circunscreve à sala de aula. 

Pensamos que é a mesma imagem construída pelos pais desses estudantes. A instituição 

escolar tem a função de escolarizar, entretanto, não é somente isso que move esses alunos a 

frequentarem a escola. Para os jovens o espaço escolar é também lugar do encontro. 

Neste capítulo, em que o desafio é tecer uma discussão do espaço escolar a partir 

dos seus sujeitos, utilizaremos enquanto subsídio empírico as nossas observações, assim como 

as informações contidas nas respostas do questionário aplicado aos jovens alunos , as rodas de 

conversa com eles e, as entrevistas com professores e administradores/gestores.   

Entendemos que as concepções e projeção de ordem racional elaboradas pelos 

responsáveis pela gestão, juntamente com as práticas espaciais desses sujeitos que compõem a 

escola, ou seja, suas experiências cotidianas na e com a escola, além das vivencias dos 

sujeitos escolares, coadunam em relação dialética para a produção do espaço escolar. A ideia 

é que a partir desses três momentos de produção do espaço possamos empreender uma melhor 

compreensão do espaço escolar, em suas dimensões absoluta, relativa e relacional. 

 

 

2.1 – Percepções do espaço escolar por sujeitos da escola: os jovens-alunos 

Nessa seção iremos trazer à tona a escola sob o olhar do jovem-aluno, deixando-o 

apresentar o espaço escolar a partir de suas percepções. Ao experienciarem e vivenciarem 

cotidianamente o espaço escolar, os alunos vão paulatinamente edificando a dimensão do 

percebido e, assim produzindo o próprio espaço.  

Nesses termos, centraremos nossos esforços, no sentido de lançar luz no espaço 

escolar pela via da percepção dos jovens. Mas, de modo algum, estamos desconsiderando o 
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imbricamento do vivido, percebido e concebido – apesar de não ser a mesma coisa. Temos 

consciência que o espaço percebido erige da dimensão da espacialidade vivida e, que vivido e 

percebido são atravessados pelo modo como o espaço é concebido. Ou seja, a representação 

do espaço determinará bastante o espaço de representação que o sujeito constrói na sua cabeça 

e que irá integrar a prática social.  

Traremos as representações acerca do espaço escolar para as jovens-alunas e os 

jovens-alunos por separado, pois suas percepções e vivências apresentam algumas distinções. 

O espaço relacional para elas e para eles, por vezes, é marcado por diferenças. 

 
Figura 11: Escola 1 - (A) Vista externa da quadra de esportes e (B) Vista da parte interna da 

quadra de esportes. 
Fonte: Fotografias do autor (2014). 

 

Ao discorrerem sobre o espaço escolar, as jovens-alunas da escola 01 dizem 

gostar, principalmente, da quadra de esportes, pátio, sala de aula, laboratório e corredor. É 

importante destacar que independentemente dos diferentes espaços citados, as alunas, quase 
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em sua totalidade, dizem estar na companhia dos amigos. O espaço mais apreciado é a quadra 

de esportes (Figura 11 A), espaço onde além de terem as aulas de Educação Física, 

especialmente, a parte prática, é local em que se sentem mais livres do que entre as quatro 

paredes da sala de aula. Assim como a quadra, o pátio e o corredor são espaços frequentados 

por elas no horário do recreio, quando fogem da sala de aula ou em seus tempos livres. Há 

também aquelas que gostam da sala de aula e do laboratório, tais espaços destinados às 

atividades de estudo, assim como para estar e conversar com os amigos. 

Em se tratando dos alunos da mesma escola, os espaços mais apreciados são, na 

ordem, quadra de esportes, pátio, corredor, sala de aula e laboratório. Verifica-se que são os 

mesmos espaços indicados pelas jovens-alunas. No entanto, é possível identificar que o 

apreço dos alunos pela quadra de esportes tem a ver diretamente com atividades esportivas, 

principalmente futebol e vôlei. Ao falarem sobre a quadra também fazem referência ao 

professor de Educação Física. A quadra é um local onde encontram mais livremente os 

amigos para conversar. O pátio (Figura 12), assim como os corredores também são espaços 

para estarem junto com os amigos e colegas e colocar a conversa em dia. A sala de aula é 

citada como local que os agrada mais pela possibilidade de socializar com os iguais do que 

propriamente local de estudo. Quanto ao laboratório, salientam o laboratório de ciências em 

que o professor os coloca para fazer alguns experimentos.  

 

 
Figura 12: Um dos corredores e o pátio coberto da escola 01.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 
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No outro extremo, temos os espaços indesejados, aqueles que os estudantes não 

gostam. Para as meninas os espaços que elas menos gostam são, respectivamente, banheiro, 

sala de aula e biblioteca. Para os meninos, os espaços da escola 01 que menos gostam são os 

mesmos, no entanto, em ordem diferente. Eles dizem ser a sala de aula o pior espaço da 

escola. Em segundo lugar vem o banheiro e, na sequência, a biblioteca. 

 

 
Figura 13: Detalhes do banheiro masculino da escola 01.  
Fonte: fotografias do autor (2014). 
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Para as alunas o banheiro (Figura 13) é o pior local da escola. É importante 

destacar que para as jovens-alunas o banheiro, além de local para fazer as necessidades 

fisiológicas, é um espaço para conversar, se olhar no espelho, fazer selfies, passar maquiagem 

etc. Por ser um espaço com muitas funções, é significativo para elas. Mas ao apresentar 

problemas estruturais e de higiene, o banheiro da escola 01 está no topo da lista dos espaços 

indesejados. Elas dizem ser um espaço fétido e sempre cheio d’água pelo chão. Uma aluna 

chega a dizer “Geralmente não vou muito lá porque ele sempre está cheio d’água e fedido.” 

Na sequência aparece a sala de aula como espaço não aprazível em função das aulas e de 

alguns professores. Algumas jovens também não gostam da quadra, pois esse espaço está 

muito ligado a atividades esportivas, que nem todas apreciam. 

Os jovens alunos da mesma escola falam que não gostam do espaço da sala de 

aula (Figura 14). Eles dizem que não são afeitos a realizarem as atividades escolares, nem a 

assistir as aulas. Um dos alunos diz que as aulas, na “maioria das vezes são chatas”. Imagino 

que a relação deles com a biblioteca segue a linha de não apreciarem a leitura, os estudos. Já 

na questão do banheiro é evidente que a percepção apresentada está ligada às péssimas 

condições estruturais e de higiene desse espaço.  

 
Figura 14: Uma das salas de aula da escola 01 com presença de estudantes.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 
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Aparece duas vezes um espaço que merece nossa atenção, pois é bem comum nas 

escolas, a sala do coordenador. Esse espaço, para os alunos, é o local para onde são 

encaminhados, na maioria dos casos, quando descumprem alguma regra e ali irão ouvir um 

sermão além de poderem receber advertência verbal ou escrita etc. 

Passemos às percepções das alunas e alunos sobre a escola 02. Para as jovens-

alunas dessa escola, os três espaços da escola que ganham relevo como os que elas mais 

gostam, são: pátio, sala de aula e corredor. O pátio da escola (Figura 15), assim como os 

corredores são espaços utilizados para conversar e estar com os amigos. Já ao falarem do 

espaço da sala de aula as alunas se reportam a atividades de estudo, leitura, trabalhos e, ao 

mesmo tempo, dizem também que ficam junto com os amigos, brincam, batem papo, 

especialmente, antes de iniciar as aulas, quando acontece a troca de professores e no horário 

do recreio. Algumas estudantes ainda fazem referência à quadra de esportes. Outras poucas 

expressam que o banheiro é um dos espaços que mais gostam, nele podem usar o celular, se 

olhar no espelho, passar batom. 

Entendemos ser de grande significado a fala dos sujeitos. Para tanto, traremos 

algumas falas das alunas e alunos. Vejam as falas de três alunas da escola 02. 

Assim, sala de aula eu gosto, né? Porque é onde eu estou com os meus amigos para 

brincar e conversar, mas eu gosto muito do corredor, porque você pode andar, você 

pode ver gente, gente bonita, gente feia, gente de outro tipo. Então é isso... no 

corredor, na mesona que a gente senta com os amigos também, conversa também, 

agora quadra eu não sou muito chegada porque eu não sou muito chegada em 

esporte não, mas a gente senta lá para ver os meninos jogando. 

Eu quase não saio da sala de aula não... Eu fico mais na sala de aula, até no recreio 

mesmo, quando tem aula de educação física eu fico lá fora, gosto muito de quadra 

não, não gosto de bola não, aí a gente fica lá conversando mesmo, fofocando. 
(risos). 

Eu sou bem sincera o lugar que eu mais frequento é o banheiro por causa do 

espelho, para tirar foto, olhar o cabelo, olhar tudo e geralmente o corredor também 

porque não tem nada de interessante além da sala de aula, é o que tem, né? (risos). 

Na primeira e segunda fala, pode-se identificar o gosto pelo espaço da sala de aula 

e pouco apreço a quadra de esportes. O primeiro relato também diz que o corredor da escola é 

um local bom para andar, ver os amigos e conversar. A terceira fala traz muito da relação 

feminina com o espaço do banheiro, principalmente, o espelho que fica nesse local. Mas 

refere-se ao espaço da aula que, para muitos estudantes, é pouco interessante. 
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Figura 15: Pátios da escola 02. (A) Pátio localizado atrás do prédio escola; (B) Pátio central, 

localizado entre os blocos de sala de aula; (C) Pátio localizado do lado posto da quadra de 

esportes. 
Fonte: fotografias do autor (2014). 

 

Quanto aos jovens-alunos, os espaços que mais gostam, dentre o rol dos espaços 

escolares, são: quadra de esportes, pátio, corredor. Uns poucos se reportam à sala de aula e 

laboratório. Os três espaços mais apreciados por eles são exatamente aqueles onde ocorre uma 

socialização menos tutelada pelos professores e coordenação da escola. A quadra de esportes 

(Figura 16) onde acontecem as aulas práticas da disciplina de Educação Física, jogos e 

brincadeiras no momento do recreio é o que os alunos mais se identificam. Os outros dois 

espaços mais citados, pátio e corredores, são locais onde eles mais permanecem nas frestas de 
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tempo que lhes restam entre uma aula e outra. Ou quando se evadem da sala de aula, como 

relata um estudante “eu fico matando aula quando ela tá muito chata com meus amigos”.  

 
Figura 16: Quadra de esportes da escola 02. 
Fonte: fotografia do autor (2014). 

 

A seguir, mais algumas falas dos jovens alunos acerca dos espaços da escola 02. 

A gente só estuda, fica na sala e estuda e o que a gente mais gosta de frequentar é a 

quadra porque a gente gosta de jogar bola e nois ficamos lá naquela imitação de 

quadra que a gente tem ali... 

No começo da manhã até que vai e aí depois do recreio principalmente, as aulas 

parecem que não passa. Tem professor que só sabe chegar, sentar e falar, falar, falar 

e ai dá sono e aí tem que tomar um ar pra vê se acorda! Porque as aulas parecem que 

demoram mais a passar. 

Eu mais fico no corredor, né! Gosto mais de ficar no corredor andando porque aí a 

gente conversa com as pessoas, a gente tem muitos amigos na escola, a gente 
aproveita para encontrar no corredor para conversar. E o lugar que eu não gosto? 

Ficar dentro da sala de aula! 

Há, nas três falas, uma clara demonstração de insatisfação com a sala de aula 

(Figura 17), a aula em si e o professor, portanto não querem ficar dentro do espaço da sala de 

aula. Preferem estar nos corredores da escola e na quadra de esportes, mesmo com os 

problemas estruturais que ela apresenta. 
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Figura 17: Uma das salas de aula da escola 02.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 

 

Em se tratando dos espaços menos apreciados, para as alunas, destacam-se a 

biblioteca, banheiro (Figura 18), sala de aula, laboratório e quadra de esportes. Os meninos 

dizem não gostar da sala de aula, biblioteca, laboratório e banheiro, respectivamente. Vejam 

que os espaços são os mesmos, mas aparecem em ordens diferentes.  
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Figura 18: Banheiro masculino da escola 02.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 

 

 

A percepção dos jovens-alunos e alunas da escola 03 assemelha-se às dos alunos 

das escolas 01 e 02. Os espaços da escola mais apreciados pelas alunas são o pátio (Figura 

19), sala de aula e corredor. Algumas poucas estudantes falam também da biblioteca, quadra e 

proximidades do portão. Ao falarem dos três espaços que mais se identificam as alunas dizem 

do estar com os amigos, conversar, divertir, ficar à toa, mexer no celular etc. Uma aluna ao 

falar sobre o pátio e o corredor diz que, nesses espaços, não faz “nada, fico à toa com os 

amigos”. Parte daquelas que afirmam que a sala de aula é o melhor espaço da escola, também 

relatam que desenvolvem atividades de leitura, trabalhos e estudos, para além da socialização 

que há.  
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Figura 19: Pátios da escola 03. (A) Vista do pátio coberto da escola; (B) Vista do pátio ao ar 

livre da escola. 
Fonte: fotografias do autor (2014). 

 

Para os alunos, os espaços da escola mais apreciados são na ordem: quadra de 

esportes (Figura 20), pátio e corredor. Com bem poucas indicações aparecem também, sala de 

aula e proximidades do portão. Novamente os estudantes afirmam gostar mais dos espaços 

nos quais possuem mais liberdade para exercer sua juventude, estar com outros jovens, 

conversar, brincar, não fazer nada. Como bem expressou um jovem-aluno dessa escola, a 

quadra e o corredor são os lugares para “andar de boa”. A quadra, além disso, ainda tem o 

apelo de ser o local, por excelência na escola, da atividade física, esportiva – especialmente o 

espaço do futebol. 

 

 
Figura 20: Quadra de esportes da escola 03.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 
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Quanto aos espaços menos agradáveis da escola, as estudantes relatam a quadra de 

esportes, banheiro (Figura 21), biblioteca e, como menos indicação a sala de aula. Já para os 

alunos, os espaços da escola dos quais menos gostam são a sala de aula (Figura 22), a 

biblioteca, o laboratório e, alguns poucos dizem não gostar do banheiro e corredor. Todos 

esses espaços são diretamente ligados às atividades de estudo.  

 
Figura 21: Banheiro masculino da escola 11.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 
 

 

 
Figura 22 – Umas das salas de aula da escola 03.  
Fonte: fotografia do autor (2014). 
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Tendo como referência o espaço percebido pelos jovens-alunos de sua respectiva 

escola, podemos notar alguns elementos que nos permitem tecer as seguintes considerações. 

Numa primeira aproximação entre as três escolas, podemos identificar que os espaços 

indicados pelas alunas e alunos como aqueles espaços de suas escolas que mais gostam, assim 

como aqueles espaços que menos gostam, são basicamente os mesmos. É claro pelo que 

vimos anteriormente, que se altera sempre a ordem para elas e eles. 

Outro dado geral que salta aos olhos, ao nos debruçarmos sobre os espaços 

indicados pelas alunas e alunos como os que apreciam na escola: a manifestação geral é de 

gosto pelos espaços mais abertos aos encontros. Os jovens-alunos e alunas valorizam e 

tendem a ser atraídos pelos espaços de socialização livre, menos tutelada pelos adultos. Essa 

valoração diferenciada para esses espaços ocorre, em certa medida, independentemente de 

suas condições físico-estruturais. 

Alguns espaços específicos da escola merecem menção – sala de aula, quadra de 

esportes e banheiro. Iniciemos pelo espaço da sala de aula. É possível notar que os alunos e 

alunas demonstram se relacionar de modo distinto com o espaço da sala de aula, o que é 

recorrente nas escolas 01, 02 e 03. Para a maioria dos jovens-alunos o espaço da sala de aula, 

em termos das três escolas, é o menos prazeroso dentre o rol de espaços da instituição. O 

mesmo não ocorre com as jovens-alunas, para a maioria delas a sala de aula figura sempre 

entre os três mais apreciados da escola. Ao que parece, elas têm um pouco mais de interesse 

pelos estudos e pelas outras atividades que fazem na sala. O que está alinhado à estatística de 

que no Brasil as mulheres possuem em média mais anos de estudos em relação aos homens, 

em 2014 os números dão conta de que as mulheres tinham 8 anos de estudo, enquanto os 

homens 7,5
19

.  

Outro aspecto que merece destaque é o espaço da quadra de esporte da escola que, 

tal qual a sala de aula é experienciado e percebido de modo diferente entre alunas e alunos. As 

meninas nem sempre gostam do espaço da quadra de esporte, casos mais destacados são os 

das escolas 02 e 03, coincidentemente nessas escolas a quadra nem cobertura possui. O 

espaço da quadra, então figura entre os que a maioria delas menos gosta na escola. Já os 

meninos estabelecem outro tipo de relação com a quadra de esportes, sendo para a maior parte 

deles, nas três instituições, o espaço em que mais gostam de estar. O que se explica, 

                                                
19 Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Pnad, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 
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principalmente, pelo envolvimento que os brasileiros possuem com futebol. A escola tem na 

quadra o local por excelência da prática esportiva, especialmente, do futebol. 

Os banheiros, como até já dissemos anteriormente, são espaços em que as alunas 

vivenciam e se relacionam diferentemente dos alunos. Elas vão ao banheiro para conversar, 

tirar fotos, arrumar o cabelo, retocar a maquiagem etc. Ou seja, as jovens-alunas atribuem 

maior importância ao espaço em comparação como os alunos. E pelas péssimas condições 

estruturais, de higiene, além da falta de materiais básicos, como sabonete e papel higiênico, o 

banheiro nas três escolas está entre os espaços que a maior parte das alunas e alunos não 

gostam. Para elas, o espaço do banheiro sempre figura entre os dois menos apreciados da 

escola. 

A partir dos relatos dos estudantes identificamos que, a despeito de todos os 

entraves que a instituição escolar coloca, eles conseguem, em certa medida, exercer sua 

condição juvenil. Nem as péssimas condições estruturais , nem mesmo a rigidez do arcabouço 

normativo que a escola dispõe, impedem os jovens-alunos e alunas de realizarem suas práticas 

juvenis. Eles e elas estão sempre andando em grupos, conversando, usando o smartphone, 

passeando pela escola, usando roupas, calçados e adereços típicos dos jovens, paquerando, 

cantando ou ouvindo música etc. A atitude contestadora, sempre na cena juvenil, figura com 

bastante pujança por entre o espaço escolar. 

Por fim, no desenrolar da pesquisa, baseado nos dados ora levantados e 

apresentados até aqui, foi possível constatar que a percepção dos jovens-alunos e alunas toma 

por base não somente o espaço absoluto. Até porque, experienciam e vivenciam as três 

dimensões do espaço, as quais trataram-se no capítulo anterior a partir de Harvey (2012), 

espaço absoluto, relativo e relacional. Verifica-se que a dimensão física do espaço, ou espaço 

absoluto (condições materiais/estruturais da escola), tem grande peso na construção do espaço 

percebido por estes jovens. Outrossim, o espaço relativo e o espaço relacional corroboram 

enormemente para a conformação do percebido e do vivido desses sujeitos sociais. Os jovens-

alunos e alunas, ao dizerem sobre o espaço escolar, evocam elementos que perpassam desde a 

dimensão eminentemente física, por exemplo, ao falarem das péssimas condições do prédio 

da escola; a questões no âmbito do espaço relativo, como as relações entre os grupos de 

jovens, ou entre eles e o professor que acabam, em grande medida, por definir uma aula boa 

ou ruim, ou o gosto ou não pela sala de aula; e ainda no campo do espaço relacional, como a 

atmosfera de medo retratada pelos estudantes em relação à sala da coordenação, ou mesmo a 
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sutileza das diferenças de gênero que dão o tom das relações com os espaços do banheiro e da 

quadra de esportes. 

Em suma, esses jovens geralmente possuem uma boa leitura do espaço escolar, 

pois são sujeitos que experienciam e vivenciam esse espaço cotidianamente, sentem na pele as 

desventuras da escola pública goiana atual. É importe destacar que, assim como os 

professores, gestores e demais profissionais da escola, os estudantes vivem, percebem e, 

portanto, contribuem para a produção do espaço escolar.  

 

2.2 – Concepções do espaço escolar por sujeitos da escola: os gestores e os professores de 

Geografia 

 

Nesta seção buscaremos trazer à tona o espaço escolar a partir, eminentemente, da 

percepção dos gestores e professores de Geografia. Esses profissionais, no seu labor cotidiano 

no espaço da escola produzem percepções acerca deste espaço, que simultaneamente 

colaboram para a própria produção espacial. Em outras palavras as práticas espaciais desses 

sujeitos, assim como suas vivências na escola, fundam uma percepção; e tudo isso aliado às 

representações do espaço ou do espaço concebido é que põe em obra a produção do espaço 

escolar. Os professores e gestores em nível micro atuam, também, na instância da concepção 

do espaço da escola. 

A coordenadora A, da escola 01, possui formação em Biologia e atua como 

professora há 13 anos. Trabalhava em 2014 em dois turnos na escola, matutino e vespertino. 

Pela manhã se dedicava à função de Coordenação Pedagógica e à tarde como professora de 

Biologia. 

Ao falar sobre os espaços que a escola dispõe, a coordenadora A acredita que sua 

escola é, em certa medida, privilegiada em relação às demais escolas da Rede Pública 

Estadual de Ensino, pois algumas salas de aula têm ar condicionado, possuem laboratórios de 

informática, de línguas e ciências, biblioteca e também uma quadra coberta. Mas em seguida 

já relata vários problemas de estrutura e falta de funcionários que a escola vem enfrentando 

nos últimos anos.  

A mesma coordenadora admite que, apesar de terem uma biblioteca, esta poderia 

ter dimensões maiores. Que a quadra de esportes há tempos está precisando de uma reforma. 
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Diz que seria ótimo se houvesse uma sala para a coordenação da escola, pois esse espaço é 

hoje inexistente. Faltam pessoas para trabalhar nos laboratórios para que eles possam ser 

efetivamente utilizados pela comunidade escolar.   

Essa falta de pessoas lotadas nos laboratórios, conforme mencionado no primeiro 

capítulo, como sendo um dos efeitos práticos das atuais políticas do governo do estado para 

sua rede pública. Ao destacar o tema, a coordenadora A diz: 

foram tirados os dinamizadores de laboratório pra colocar os professores novamente 

em sala, [...]. [Quando havia profissionais nos laboratórios] era muito bom, porque o 

professor já reservava com a gente, a gente já organizava tudo, já deixava tudo 

pronto, na hora que terminava a gente já limpava o laboratório deixava tudo 
arrumado, então o professor não tinha trabalho, então isso até estimulava eles a 

fazerem aulas diferenciadas, porque hoje é muito difícil, porque ele tem que chega 

bem cedo, arrumar o laboratório, depois ele na hora que a aula acaba ele mesmo tem 

que arrumar, então muitas vezes isso até desestimula né! Por um lado é foi bom 

porque colocou mais professores em sala de aula, porque infelizmente a gente tem 

muito déficit! [...] mas então eu penso que eles tinham que ter arrumado outra 

estratégia, ou contratado técnicos né! Porque se não queria que o professor ficasse, 

então contratasse técnicos de laboratório pra tá auxiliando.   

A fala da coordenadora, que também havia sido dinamizadora do Laboratório de 

ciências da escola, traduz um pouco os transtornos causados por essa política da Secretaria de 

Educação do Estado. Mesmo dispondo de espaços importantes para o processo de ensino-

aprendizagem, como os laboratórios, faltam profissionais para auxiliar o professor nessas 

aulas. No entanto, dentro da política do Estado de supervalorização dos números, estão lá três 

laboratórios devidamente registrados na escola A. Essas estatísticas não dão importância para 

a estrutura, as condições de uso, os equipamentos, a manutenção periódica que esses espaços 

deveriam ter. A fala também aponta um problema que é recorrente: o déficit de professores 

nas escolas. 

Um último registro acerca dos laboratórios é justamente sobre suas condições para 

o uso. A coordenadora expõe que no laboratório de informática alguns computadores não 

funcionavam, e como as salas de aula possuíam de 35 a 40 estudantes, caso o professor 

levasse os alunos para o referido laboratório, até mesmo atividades em dupla, não poderiam 

ser realizadas, pois são menos de 20 computadores em condição de uso. Isso, sem falar na 

internet que não tem capacidade para atividades em programas ou downloads mais pesados.  

Um exemplo bem claro em relação à escola enquanto um espaço concebido, foi a 

decisão dos gestores da escola 01, juntamente com os professores, em colocar uma grade para 

separar o prédio da escola da quadra de esportes. Sobre o assunto veja as palavras da 

coordenadora A. 
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Tem uma grade, hoje ela [quadra de esportes] é fechada, porque o nosso colégio é 

muito grande, o pátio né! Então o que acontece, antigamente era muito difícil a 

gente controlar os meninos, porque eles ficavam fugindo. [...] Uma das estratégias 

que a gente fez foi por essa grade, e foi a melhor coisa, porque não é que a gente tá 

isolando os meninos da quadra. A gente tá isolando eles do resto do colégio, pra 

assim, pra que eles não tenham lugar pra fugir. [...] hoje eles têm acesso à quadra 

quando o professor de educação física leva, ou então no período de interclasse, 

igual, por exemplo, se for a final, então aí todos os alunos podem ir. [...] Não, de 

jeito nenhum [estudantes acessarem a quadra durante o recreio], nossa, não pode 

não! O pátio do jeito que ficou, bem menor, ainda é difícil de controlar na hora do 

recreio, porque tem aluno que pula os muros, e assim, infelizmente a gente tem 
aluno de tudo quanto é tipo, eles pulam o muro e eles querem vender os 

entorpecentes, então assim é complicado! A gente tem de ficar o tempo inteiro de 

olho.  

O trecho é bastante rico para conhecermos melhor a produção do espaço escolar. 

Alguns termos utilizados nos chamam a atenção – estratégias, controle e fuga. A gestão e 

professores da escola pensaram em estratégias para conter o movimento dos estudantes pelo 

espaço da escola, tendo assim maior controle sobre eles e inibindo as fugas pelo muro. No 

próximo capítulo retornaremos a essa questão. 

O professor A, é professor de Geografia, trabalhou durante 12 anos na rede 

privada e no estado. Desde 2010 é professor efetivo da Rede Pública Estadual de Ensino. Em 

2014 atuava somente na escola 01 com uma carga horária semanal de 60 horas, o que 

significa 42 aulas por semana, lecionando para aproximadamente 800 alunos. 

Sobre a situação atual da escola 01, o professor A diz que já melhorou, pois no 

passado as coisas eram piores. Ressalta que hoje, por exemplo, a escola tem laboratórios, que 

outrora não dispunha. Tal qual a coordenadora A, o professor de Geografia avalia que sua 

escola, mesmo com todos os problemas que enfrenta, é privilegiada. Segundo ele “Vale 

lembrar que a nossa escola, então, é uma escola privilegiada, tem muitas escolas por aí que eu 

já trabalhei, que eu conheço colegas que trabalham, que não tem a metade do que tem a 

nossa.” (Professor A, 2014) 

Como um exemplo dos problemas de estrutura, o mesmo professor salienta a 

necessidade do melhor aproveitamento da área que a escola possui. Seria importante criar 

estruturas para outras modalidades de esporte, como uma pista de corrida. Mas também 

deveria investir-se na troca do piso da quadra, que hoje é muito grosseiro, para um adequado 

ao futebol de salão. A quadra para a prática do vôlei é improvisada (Figura 23), até porque 

não vieram investimentos para sua construção. Assim, a infraestrutura que poderia atrair os 

alunos é falha. Nas palavras do professor A “O aspecto da escola é um aspecto antigo.” 
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Figura 23: Quadra de esportes da escola 01. (A) Vista externa da quadra de esportes; (B) 

Vista da parte interna da quadra de esportes. 
Fonte: fotografias do autor (2014). 

 

O professor segue dizendo sobre a necessidade que a escola tem de receber 

investimentos para tornar o espaço escolar mais jovem, agradável, novo. “Todo o aspecto 

visual também reflete no desempenho do aluno. Ele querer vir pra escola, ele querer ficar na 

escola, ele quer encontrar uma escola bonita né! A escola ser atraente no ponto de vista visual 

é importante também.” (Professor A, 2014) 

Em se tratando da escola 02, entrevistamos a coordenadora pedagógica e o 

professor de Geografia do turno matutino. A primeira, chamaremos de coordenadora B, 

trabalhava na escola em dois turnos, de manhã na coordenação pedagógica e a tarde como 

professora de Matemática. Denominaremos o professor de Geografia da escola 02 de 

professor B. Este, no ano de 2014, trabalhava em 12 turmas, tendo aproximadamente 400 

alunos de segunda fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além disso, ministrava 4 

disciplinas no Curso de Geografia da UEG – Cora Coralina na Cidade de Goiás. Relata uma 

rotina laboral bastante intensa e corrida para dar conta de todas as suas atividades docentes. 

A coordenadora B, ao falar do espaço escolar, destaca condições físicas ruins da 

escola. Há uma ausência de espaços e os que existem são inadequados. A coordenadora 

afirma, 
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Nós precisamos de um lugar pra ter um laboratório de informática com equipamento 

que funcione, porque o que tem não está funcionando. Outro espaço com laboratório 

para química, física e até mesmo a parte de geografia. Precisamos de uma sala 

adequada para os professores, para a coordenação que não tem. Até mesmo a 

questão de quadra coberta. (Coordenadora B, 2014). 

A escola 02 não possui nenhum laboratório; a biblioteca dispõe de uma área muito 

reduzida que, praticamente, não permite a utilização do acervo no local; a quadra de esportes 

tem um piso cheio de rachaduras e não é coberta; não há sala de professores, não há sala para 

a coordenação, não há sequer um pátio coberto para os estudantes aproveitarem o recreio em 

dias chuvosos. Essa ausência de espaços faz com que os parcos equipamentos fiquem 

amontoados onde é possível. Alguns espaços se tornam multifuncionais, mas no fim não tem 

como ter função alguma. Exemplo disso é a antiga sala do laboratório de informática; a 

coordenadora B relata que o espaço é onde hoje “[...] está funcionando a coordenação 

pedagógica, laboratório de informática, que está desativado e, uma sala para os professores e, 

ainda usamos pra guardar material.” (Figura 24) 

 
Figura 24: Laboratório de informática, sala da coordenação e de professores e depósito da 

escola 02. 
Fonte: fotografias do autor (2014). 
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Merece destaque a condição das salas de aula, sem entrar no detalhe que são 

pouco arejadas, paredes descascando, ventiladores que nem sempre funcionam, estão todas 

superlotadas. A superlotação se deu após mudanças em duas escolas da cidade, uma se tornou 

escola de tempo integral e a outra foi militarizada. Na escola de tempo integral o aluno que 

trabalhava, para permanecer, teria que sair do emprego, ou outra opção seria mudar de escola. 

No caso da escola militarizada muitos não dispunham de condições financeiras para aquisição 

do uniforme ou mesmo não se adaptaram ao sistema militar. Enfim, por razões diferentes 

houve uma grande leva de estudantes do Ensino Médio que se deslocaram para a escola 02, 

fazendo com que as salas de aula se tornassem superlotadas. A maioria das salas de aula, 

segundo a coordenadora B, possuem uma média de 34 alunos. 

Decorrente disso tem-se o que às vezes na escola chamam “a dança das cadeiras”. 

Ocorre que falta mobiliário, cadeiras e mesas para os estudantes, para ficarem em definitivo 

em cada uma das salas. As salas de aula são utilizadas em três turnos (matutino, vespertino e 

noturno), por três turmas diferentes. Como cada turma tem um quantitativo variado de alunos, 

sem falar nas possíveis faltas, quase sempre faltam mesas e cadeiras em uma sala de aula e 

sobram em outras. Desse modo, no início dos turnos aqueles estudantes que chegam com 

atraso têm que sair batendo de sala em sala, perguntando se existem mesas e cadeiras 

sobrando. Nos corredores se observa esse movimento de cadeiras e mesas de um lado para o 

outro – a dança das cadeiras. O professor B descreve bem esse evento, ele argumenta que em 

alguns dias é recorrente “[...] o aluno batendo na porta, porque falta carteira numa sala e tem 

que levar pra outra. Porque no período da tarde, o que acontece? A configuração muda, mais 

alunos num turno, menos no outro, eles tem que ficar buscando carteira e, vai quebrando 

aquela rotina da aula.” 

Segundo a coordenadora, há anos existe uma promessa de reforma e ampliação da 

escola 02, além da construção de uma quadra coberta. Em 2013 um engenheiro da Secretaria 

de Educação chegou a ir à escola para olhar o terreno, fazer medições, mas, efetivamente, 

nada saiu do papel. A área que sedia a escola é grande, daria perfeitamente para fazer a 

ampliação do prédio escolar, assim como construção da quadra de esporte coberta. Conforme 

a coordenadora, o terreno da escola foi uma doação e a documentação não está totalmente 

regularizada. Uma das grandes empreitadas da gestão da escola é de conseguir que se 

realizem essas obras que são emergenciais. Sobre o mesmo assunto, o professor relatou: 

Eu acredito que o nosso colégio deixa a desejar, tanto no aspecto físico quanto no 

aspecto administrativo, levando em consideração o apoio do governo. Por exemplo, 

não há investimento no colégio! Tem uma reforma direcionada para o nosso colégio, 
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tem quatro anos essa reforma. Mas nunca saiu do papel. Aí o governo pra não dizer 

que não fez nada, reformou o banheiro dos meninos. Só dos meninos! (Professor B, 

2014). 

Ao falar sobre o espaço escolar o professor B se reporta às condições de trabalho 

oferecidas aos profissionais da escola, que estão muito distantes do ideal. Os professores não 

têm ao menos uma sala para realizarem sua atividade extraclasse (planejar aulas, corrigir 

trabalhos e avaliações, fazer os lançamentos no diário etc.). Acerca dos diários, hoje digitais, 

o mesmo diz que os lançamentos da presença dos alunos, planos de aulas e notas são todos 

on-line pelo Sistema de Gestão Escolar – SIGE. Isto poderia facilitar o trabalho do professor, 

não fosse a má qualidade da internet da escola e o sistema encontrar-se sempre fora do ar, 

impedindo os lançamentos diários por parte dos professores. Faltam equipamentos, havia dois 

data show na escola para uso de todos os professores, um queimou a lâmpada, restando um 

funcionando o que o torna extremamente requisitado, não atendendo à demanda. Os 

professores às vezes trazem equipamentos pessoais para dar aulas. “Eu já estou usando 

material [notebook] meu pra ministrar as minhas aulas. Material que deveria ser e deve ser de 

responsabilidade do colégio.” 

Para finalizar sua apreciação sobre o espaço escolar, o professor B destaca que a 

escola dispõe de recursos humanos de bom nível, professores qualificados, alunos com 

disposição para aprender. No entanto, “o colégio acaba se transformando em um espaço de 

diversão, um espaço de encontro, não um espaço apropriado para a construção do saber, 

entende?! [...] O problema é que o colégio não tem infraestrutura para funcionar, não tem!” 

(Professor B, 2014). 

Passando para a escola 03, assim como nas outras duas instituições escolares, 

entrevistamos a coordenadora pedagógica e o professor de Geografia, os quais chamaremos 

de coordenadora C e professor C. Ambos são professores efetivos e com formação superior 

em Geografia. O professor, além da docência, trabalhava em dois turnos na escola (matutino e 

noturno), e possui uma empresa que atua na área da construção civil. Tanto a coordenadora C, 

quanto o professor C, de partida ao falar do espaço escolar, ressaltam os graves problemas 

físicos e a falta de equipamentos e material didático da unidade escolar. 

O referido professor argumenta que sua escola não oferece as condições mínimas 

para que os professores possam exercer seu trabalho com qualidade. A escola é antiga e não 

tem recebido as manutenções necessárias. As instalações estão totalmente obsoletas, 

ultrapassadas, não possuem as características indispensáveis para promoção do processo de 
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ensino-aprendizagem dos jovens da sociedade atual. O professor para ministrar suas aulas tem 

disponível quase que somente o quadro negro e o giz. O professor C ainda completa: “não 

temos computadores que funcionam bem, nem sequer uma internet razoável.” O espaço do 

professor é apenas a sala dos professores e uma portinha num dos armários de lá que mal 

cabem nossos objetos pessoais e nossos livros didáticos.  

Na mesma linha, a coordenadora C diz que as condições físicas da escola deixam 

muito a desejar. Nas palavras dela, “o espaço físico da escola não é o ideal para promover 

aprendizagem, para promover a interação entre eles, entre eles e o conhecimento e o 

professor, não é o ideal.”. Há problemas latentes que vem se agravando nos últimos anos, 

salas de aula cada vez mais superlotadas e sem ventilação, ausência de laboratórios e a 

biblioteca que se tornou praticamente um depósito de livros. 

Outrora a escola contava com um espaço específico para a biblioteca e outro para 

o laboratório de informática. No entanto, depois de uma reorganização que houve na Rede 

Pública de Ensino do estado no município de Jataí, o deslocamento de estudantes da zona 

rural e a militarização de uma escola elevaram a demanda da escola 03 para além de sua 

capacidade de atendimento. A gestão da escola tomou a decisão de alocar num mesmo espaço 

a biblioteca e o laboratório de informática (Figura 25), e abrir mais uma sala de aula, mas 

acabou por, praticamente, inviabilizar o funcionamento tanto do laboratório, quanto da 

biblioteca. Vejam a fala que se segue: 

Temos salas lotadas, quentes, extremamente quentes não tem uma ventilação, né! 

Aqui a tarde, por exemplo, nos meses de setembro e outubro, é humanamente 

impossível. Então essa escola fisicamente esta desatualizada. [...] Não existe mais 

laboratório de informática, aqui sucateou tudo, né. Sem essa assistência não tem 

jeito. Aí veio a biblioteca pra cá, pra servir de sala de aula. (Coordenadora C, 2014). 

O professor de Geografia da escola reafirma as palavras de sua coordenadora: 

falta espaço físico nas salas de aula, além da insolação nas salas chegar a níveis extremos no 

fim da manhã e início da tarde, elevando demais a temperatura. Hoje os alunos ficam 

amontoados na sala de aula, por ter praticamente 40 alunos em cada sala. 
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Figura 25: (A) Laboratório de Informática e (B) Biblioteca da escola 03.  
Fonte: fotografias do autor (2014). 

 

Durante anos a escola tem aguardado uma reforma estrutural e ampliação. 

Recentemente, em 2012, houve a liberação da tão esperada reforma. No entanto, frustrando as 

expectativas de toda a comunidade escolar, os recursos destinados à reforma só contemplaram 

a pintura do prédio. Como disse o professor C, “na verdade essa reforma foi apenas uma 

maquiagem”, algo apenas para contar nas estatísticas de mais uma reforma nas escolas da 

Rede Pública Estadual de Ensino. E em fins de 2014 iniciou-se a construção da cobertura da 

quadra de esportes. 

Conforme nos informou o professor e a coordenadora da escola 03, um dos 

argumentos utilizados pela Secretaria de Educação e o governo do estado para a não 

autorização de uma reforma estrutural e ampliação da escola, dentre outros como falta de 
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verbas, é o problema com a legalização do terreno. A escola é sediada em um grande terreno 

cedido pela igreja católica, mas que ainda não está escriturado em nome do estado. Em tese, 

somente há liberação de recursos para obras de construção, reforma ou ampliação depois da 

área estar devidamente documentada. É de praxe não realizar obras de tal monta, em terrenos 

irregulares, ainda com documentação não totalmente regularizada como exige o estado. 

Antes de finalizar, a coordenadora destaca que em seu entendimento a 

precariedade das condições físico-estruturais da escola traz uma sensação muito ruim à 

comunidade escolar. Uma sensação de desprezo e descaso para com os sujeitos da escola, o 

que pode até jogar para baixo a motivação de estar no espaço escolar. 

Você pode ver a nossa escola não é bonita, não é um espaço agradável. [...] Aí você 
chega aqui, qual é a impressão que alguém que vem pra obter conhecimento [...] e 

encontra um espaço assim. A hora que ele vê esse espaço, eu acho que isso já dá pra 

ele uma ideia de não valorização, né. De depreciação mesmo!  Então a relação de 

imediato com espaço já é essa. Então o aluno, eu acho que quando eu chego num 

espaço assim, quando o espaço é assim pra mim, eu me sinto que não tenho a 

importância que deveria ter. [...] O aluno já vem de casa com um monte de 

deficiência e chega na escola e encontra mais deficiência ainda. Então a escola não 

consegue fazer o papel que ela deveria fazer. (Coordenadora C, 2014). 

Por fim, a mesma faz questão de ressaltar que a despeito de todos os problemas 

materiais da escola, os professores são comprometidos e preocupados com seu trabalho. E 

acredita que com condições materiais razoáveis a escola poderia ser muito melhor, conseguir 

maiores êxitos na formação escolar dos jovens-alunos.  

É possível notar até aqui, alguns fatos absurdos ao estarmos tratando de unidades 

de ensino públicas. Queremos destacar o problema da regularização fundiária em duas das 

três escolas da pesquisa e o pior é saber que isso não é privilégio dessas unidades de ensino, 

na verdade é coisa recorrente. O que impede, quase totalmente, o acesso a recursos 

financeiros, de qualquer que seja a esfera pública, para investimento em obras na estrutura 

física da escola. 

Em se tratando do espaço experienciado e percebido pelos gestores e professores 

das escolas, verificamos que há destaque para o espaço absoluto. É recorrente nas falas desses 

sujeitos a atribuição de um maior relevo à precariedade das condições de trabalho dispensadas 

a eles. O prédio deteriorado e inadequado, os equipamentos, quando existem e funcionam são 

muitas vezes obsoletos, os materiais didáticos são escassos. No entanto, é importante analisar 

as outras dimensões do espaço, pois os entraves da instância física do espaço causam 

rebatimentos nos espaços relativos e relacionais. Como exemplo, podemos citar uma sala de 
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aula pequena e sem ventilação, não climatizada (espaço absoluto) o que interfere diretamente 

nas relações entre os estudantes, entre eles e o professor e, de todos com o espaço. Os alunos 

amontoados numa sala em dias de muito calor é uma situação que altera toda a dinâmica do 

espaço, a inquietude toma conta da turma, são dezenas de pedidos para sair da sala e ir tomar 

água. O professor, com tudo isso, pode ficar incomodado e estressado. Os alunos podem criar 

certa antipatia em relação à figura do professor; este toma a turma como muito bagunceira etc. 

Tudo isso perpassa o discurso, de modo geral, dos professores e gestores das três escolas. 

Assim como a questão do problema fundiário, que atinge as duas escolas do 

interior do estado, as mesmas viram suas dificuldades em termos de espaços físicos serem 

elevadas ao extremo em decorrência de uma reorganização da Rede Pública Estadual de 

Ensino de seus respectivos municípios. Com essa reorganização as duas escolas tiveram que 

receber um grande contingente de estudantes vindos de outras unidades de ensino, fato 

relacionado ao movimento decorrente da militarização de escolas na cidade. 

Faz-se evidente que esse espaço absoluto da escola que impõe obstáculos ao 

trabalho pedagógico, bem destacado, diga-se de passagem, pelas coordenações e professores, 

tem seus desdobramentos no campo do relativo e relacional. E tudo isso corrobora para a 

produção do espaço escolar. Esses profissionais, quase em tom de denúncia, dizem de uma 

série de dificuldades que se deparam cotidianamente no espaço escola. Isso fica mais do que 

evidente, eles têm uma real e correta leitura disso. O que avaliamos como importante para a 

identificação do problema. Mas, por outro lado, fica apenas nisso. Não vai além de uma 

indignação, que ao mesmo tempo, demonstra-se meio fatalista, conformista. Parece não haver 

resistência a tudo que os oprime, a tudo que os sufoca e soterra. Não falam sobre 

possibilidades de luta para a superação da atual situação.  

O ato de, a gestão da escola juntamente com os professores, pensar em estratégias 

como, por exemplo, a colocação de grades e juntar biblioteca com laboratório de informática, 

situa-se no campo da representação do espaço. São projeções racionalizadas, que sem dúvida 

estão conectadas, de uma forma ou de outra, às lógicas maiores do sistema de educação em 

todos os níveis, a organismos e instituições internacionais, ao modo de produção, mas que ao 

fim e ao cabo, são concebidas efetivamente dentro do espaço escolar. As grades pensadas para 

inibir uma maior mobilidade e acesso dos estudantes aos espaços, além do prédio escolar, 

com vista a dificultar as fugas, o deslocamento da biblioteca para alocá-la na mesma sala do 

laboratório de informática, com vistas à abertura de uma nova sala de aulas para o 

atendimento da demanda por vagas, constitui-se numa forma de representar, conceber o 
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espaço. São constructos do espaço concebido, atuando diretamente para produção daquele 

espaço escolar. Para Lefebvre (2006) esse espaço concebido ou representação do espaço é o 

espaço dominante. 

Existe uma produção do espaço a partir do concebido, que ocorre no nível micro, 

da própria escola, a qual independe diretamente das concepções de instâncias maiores como a 

Subsecretaria Regional de Educação, Secretaria Estadual de Educação ou mesmo do 

Ministério. Foi o que ocorreu nas escolas: 01 com a colocação das grades, separando o prédio 

escolar da quadra e do restante da área da escola; 02 com a alocação da sala de coordenação, 

sala de professores junto ao laboratório de informática; e 03 com o deslocamento da 

biblioteca para as dependências do laboratório de informática. A colocação de grades 

separando espaços internos da escola e as alocações de sala de coordenação, de professores e 

biblioteca nos espaços dos laboratórios de informática foram ações materializadas não por 

decisão externa. Foram concebidas de dentro da instituição, produzindo assim o espaço 

escolar. 

A questão que fica é o porquê dos estudantes nunca serem chamados para decidir 

os rumos da escola. Eles, que constituem o grupo numericamente majoritário, para os quais o 

espaço escolar, em tese, é pensado, planejado e organizado, de modo a garantir a efetividade 

do processo de ensino-aprendizagem, são os que menos têm peso nas decisões dentro da 

instituição. Isso a despeito, do que constatamos anteriormente, de que os jovens-alunos, por 

experienciarem e vivenciarem o dia a dia da escola, têm uma boa leitura do espaço escolar. O 

que, portanto, os gabaritaria a contribuir na projeção de tal espaço. No entanto, resta-lhes a 

produção do espaço apenas pela via de suas práticas espaciais e espaço de representação, 

instâncias da produção do espaço que, segundo Lefebvre (2006), compõem o espaço 

dominado. 

 

2.3 - A dinâmica do espaço escolar: práticas espaciais juvenis nos distintos recantos da 

escola 

 

Entende-se, nessa pesquisa, a partir de Harvey (2012) e Lefebvre (2006) que 

espaço e tempo representam duas instâncias da realidade que não se confundem, mas são 

indissociáveis, sendo impossível compreender um apartado do outro. Eles estão para a 

composição da realidade em grau de equivalência. Entretanto, como a lente aqui utilizada para 
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olhar o mundo é a Geografia, o foco, logicamente, será o espaço, sem desconsiderar sua 

íntima relação com tempo, mesmo porque, no próprio espaço, está expresso o tempo. 

Ao tratar também da relação espaço e tempo, Massey (2009) tece uma crítica à 

supervaloração do tempo em detrimento do espaço. A autora afirma que a espacialidade é tão 

importante quanto a temporalidade. Muitos intelectuais, não geógrafos, tomam o tempo como 

dinâmico, promotor do movimento, e o espaço como sendo apenas o substrato físico, o 

cenário imóvel onde o tempo imprime o processo. Massey (2009, p.89) avança na discussão, 

dizendo que não apenas a história, mas também o espaço é aberto. É necessário “compreender 

o espaço como uma produção aberta contínua”.  

Esse destaque é essencial em dois sentidos, um primeiro que é o de reafirmar a 

importância da Geografia, nossa área do conhecimento e, portanto, nosso ponto de vista; o 

segundo é o de, ao considerarmos a dimensão temporal no entendimento do espaço, estamos 

compreendendo-o como algo dinâmico, aberto, em processo contínuo. Entendemos o espaço 

como um produto inacabado, sempre em construção. O espaço escolar não é diferente, 

cotidianamente está sendo produzido e reproduzido pelos sujeitos sociais que o coabitam.   

Iremos trazer à baila as práticas espaciais dos jovens-alunos pelos distintos 

recantos que compõem o espaço escolar.  Ou seja, adentrarmos na dinâmica dos principais 

espaços da escola pela via das práticas espaciais empreendidas pelos estudantes.  Porém, antes 

de tratar dos dados empíricos atinentes às práticas juvenis na escola, faz-se necessário discutir 

o entendimento que aqui se coloca sobre práticas espaciais, assim como sobre o jovem. Feito 

isso, utilizaremos os elementos apontados pelos jovens-alunos e, em certa medida, as 

observações realizadas na escola, para realizar uma incursão no universo destas jovens alunas 

pela via de suas práticas espaciais no espaço escolar. 

 

2.3.1 - Os jovens e suas práticas espaciais 

Nas últimas duas décadas a questão da juventude tem conquistado, cada vez mais, 

um lugar de destaque entre as preocupações em escala mundial. Essas inquietações, de modo 

geral, estão ligadas à entrada dos jovens na vida adulta. No rol de temas, despontam aqueles 

que relacionam os jovens com as famílias, a sexualidade, o mundo do trabalho, as novas 

tecnologias, a educação, as drogas e a violência. Aspectos que invariavelmente acabam por 

transformar a juventude em um problema. 
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Existem distintas maneiras de pensar o jovem e a juventude. Uma delas é pela via 

da faixa etária. No entanto, estamos pensando o jovem não apenas como um corte etário, mas 

como uma categoria social. Conforme Texeira; Teixeira e Alves “Como categoria social a 

juventude é algo mais que uma faixa etária ou uma classe de idade no sentido de limites 

etários restritos.” (2010, p.70)  

Carrano ao discutir a questão diz que “Compreender os jovens apenas pelo fator 

idade, contudo, seria simplificar uma realidade complexa que envolve elementos relacionados 

ao simbólico, ao cultural e aos condicionantes econômicos e sociais que estruturam as 

sociedades.” (Carrano, 2011, p.9) Concordamos com este autor, pois pensar o jovem somente 

como um corte etário reduz este sujeito que é atravessado por uma complexa gama de 

elementos sociais, econômicos, culturais etc. Sendo assim, estamos entendo a juventude como 

uma condição social, possuidora de predicados específicos, os quais se manifestam de formas 

as mais distintas, segundo características históricas e sociais. 

Não há como negar que a juventude é uma fase da vida situada entre a infância e a 

idade adulta. O que equivale a dizer que ela é momento de transição.  Há que se cuidar para 

não a assumir de forma um tanto pejorativa, como sujeitos incompletos.  

Há uma dupla leitura que caracteriza o estereótipo do jovem, que valoriza essa 

etapa da vida e ao mesmo tempo a deprecia. Existe um imaginário social que atribui grande 

valor ao jovem, mas que, todavia impede sua plena participação social, pois o ser jovem está 

na condição de devir, sendo um estágio de imaturidade, impulsividade e rebeldia.  

Cabe ressaltar também que a fronteira entre a juventude e a vida adulta é pouco 

clara. Certamente a idade é um elemento a se considerar, porém não é definidor do limiar de 

transição para a maturidade. Para León (2010), as estruturas de transição ocorrem pelo 

imbricamento de três elementos fundamentais que vão definir essa fronteira: a conformação 

da família, a entrada, de maneira mais ou menos permanente, no mundo do trabalho e a 

independência econômica e residencial. 

Carrano (2011) também entende que o limiar para a vida adulta é de difícil 

demarcação. A sociedade contemporânea traz grande complexidade para a passagem da 

juventude à vida adulta, quebrando a linearidade desse processo. Essa entrada na vida adulta 

parece ser algo, cada vez mais, movediço, instável, fluido, reversível. Os jovens vivenciam 

realidades que se aproximam mais ou menos da “condição juvenil”, aquela representada como 
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a ideal. Contrariando a afirmação de León em relação à transição para a vida adulta, Carrano 

diz que   

Algumas dimensões marcavam o fim da juventude e a entrada dos jovens no mundo 

adulto: terminar os estudos, conseguir trabalho, sair da casa dos pais, constituir a 

própria moradia e família, casar e ter filhos. Estas são “estações” de uma trajetória 

juvenil idealizada que não pode mais servir para caracterizar definitivamente a 

“transição da juventude para a vida adulta”. (2011, p.11)  

Essas considerações nos imputam à reflexão sobre a necessidade de se buscar o 

entendimento da juventude contemporânea, e desse modo, saber quem realmente são os 

jovens que estão nas escolas hoje.   

Pensamos que o grande desafio docente na escola pública atual é conseguir, no 

seu labor cotidiano, cuidar da formação do sujeito fragmentado, o jovem-aluno. Um primeiro 

elemento que o professor, assim como os gestores da escola, deve se atentar é o de balizar o 

entendimento de juventude, escapando das concepções enviesadas que nada contribuem para 

uma leitura do jovem-aluno.  

Cotidianamente nos deparamos com uma série de imagens acerca da juventude 

que interferem em nossa maneira de apreendê-la. Dayrell (2003) elenca três dessas imagens, 

sendo a primeira a do jovem como vir a ser, ou seja, visto como condição de transitoriedade; a 

segunda, uma visão romântica da juventude, e que esta seria um tempo de liberdade, do 

hedonismo e de comportamentos exóticos; outra imagem é a do jovem enquanto momento de 

crise e distanciamento de instituições como família e escola. Concordando com o autor, 

pensamos que esses modelos socialmente construídos em torno da imagem do jovem devem 

ser questionados, pois “[...] corremos o risco de analisar os jovens de forma negativa, 

enfatizando as características que lhes faltariam para corresponder a um determinado modelo 

de ‘ser jovem’.” (2003, p.41). 

É importante considerar o jovem, não a partir de critérios rígidos, mas como 

imerso em processos de crescimento vivenciados pelo indivíduo em seu contexto social e 

situado num espaço-tempo do agora. Ou seja, é de suma importância entender o jovem como 

um sujeito social, que vive os dilemas de seu tempo no lugar, o qual medeia sua relação com 

o mundo.  Com isso, queremos dizer que o ser jovem muda ao longo da história; assim como 

existe um modo de ser jovem em cada quinhão do espaço, dentro de um mesmo tempo 

histórico.  
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Advogamos aqui a heterogeneidade da juventude. Ela não é uma categoria 

unívoca, homogênea; pelo contrário, expressa uma pluralidade. Ao falar de juventude, é 

necessário marcar sua diversidade e complexidade enquanto fenômeno da sociedade 

contemporânea. A juventude, consensualmente entendida por diversos autores, toma uma 

dimensão flexível no sentido de se constituir de certas categorias que variam conforme as 

condições de classe social, cultural, gênero, especificidades territoriais, entre outras. 

(CAVALCANTE; GUIMARÃES, 2010). Dentro da mesma linha, ao tratar da juventude da 

periferia, Dayrell (2003) utiliza o termo no plural “juventudes”, afirmando que os modos de 

ser jovem apresentam especificidades que não se reduzem a um único modo de ser jovem nas 

camadas populares, mas expressam uma grande diversidade. 

Como salienta Abramo (1997), muito frequentemente no Brasil, a temática da 

juventude tem sido vislumbrada sob uma perspectiva que a associa a um problema social. Em 

consequência, na escola, o jovem-aluno não é visto de modo diferente. Há uma grande 

tendência de enxergar esse sujeito a partir das qualidades e comportamentos que os adultos da 

escola julgam como negativos. Fragmentação, inquietude, desdém, indisciplina, 

compulsividade são algumas das características da cultura juvenil, as quais são encaradas 

como problemas pelos profissionais da educação, o que conduz a escola à leitura rasa, 

induzindo a síntese de que jovem é sinônimo de problema.  

É preciso compreender, especialmente, no mundo hodierno os espaços e tempos 

não escolares dos jovens que estão na escola, mas que não são, em última instância, da escola 

(SPOSITO, 2003). A deslegitimação da escola diante do jovem-aluno encontra-se ligada ao 

fato de que este sujeito leva na mochila para a instituição escolar toda uma bagagem 

(sociabilidades e interações) advinda do mundo lá de fora.  

A escola deveria reconhecer e valorizar a cultura dos jovens-alunos, no âmbito de 

suas práticas espaciais e vivências que estão para além do espaço escolar. Feito isso, 

considerar o que esses estudantes aprendem fora da escola também é importante, tanto como  

utilizar esses elementos, ao menos como ponto de partida, para a construção do conhecimento 

escolar. Ao discutir a juventude e a escola, Morduchowicz salienta que “Frente a esta realidad 

cultural, de nada sirve alarmarse o reaccionar defensivamente. Lo que la sociedad y 

especialmente la escuela deberá hacer es analizar la manera en que se acerca (o no) a la 

cultura juvenil. (2008, p.18). A autora não deixa dúvida sobre a postura defensiva e alarmista 

que a sociedade e a escola tem apresentado diante da cultura juvenil. Em outra perspectiva, a 
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instituição escolar tem o dever de se aproximar, analisar e compreender o jovem e sua cultura 

para utilizar-se disso no processo de ensino-aprendizagem. 

Em suma, cada contexto espaço-temporal formata uma maneira do jovem estar no 

mundo. O jovem-aluno da escola pública metropolitana, da pequena cidade e da cidade média 

apresenta modos particulares de agir, por meio da cultura juvenil, na cidade e na escola, 

enfim, em sua relação com o mundo. 

Há um desconhecimento dos jovens escolares. Na escola os jovem-alunos são 

homogeneizados por uma perspectiva inferiorizante, são discriminados, rotulados, segregados 

tendo como base a logica da eficiência econômica apontada anteriormente. Esse jovem é 

massacrado na sua estereotipação. E os professores acabam, por vezes, legitimando essa 

prática cotidianamente ao tratá-los como massa, não realizando o mínimo esforço para 

conhecê-los. 

Entendemos que se faz necessário uma apresentação de quem são esses jovens da 

pesquisa. Ou seja, é importante termos uma ideia do perfil destes jovens-alunos para 

podermos entender melhor suas práticas espaciais no espaço escolar. 

O universo tomado como referência são os jovens-alunos, que na ocasião 

cursavam o Ensino Médio, das três escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás que 

tomamos como campo de pesquisa, em três municípios diferentes, Aparecida de Goiânia, 

Goiás e Jataí. Jovens esses que participaram da pesquisa em uma roda de conversa conosco e 

respondendo a um questionário.  

Os jovens-alunos, sujeitos da pesquisa, apresentavam idades que variavam de 14 a 

18 anos, sendo a maioria situada no centro dessa faixa, 78% possuíam 15 e 16 anos de idade. 

Com 14 anos havia cerca de 10%, com 17 anos o percentual era de um pouco mais de 11%, já 

com 18 anos de idade eram menos de 1%. Ao considerar que esses jovens, quando da 

respostas do questionário, cursavam o 1º ano do Ensino Médio, verifica-se uma adequação em 

relação à idade e a série. 

Esses jovens-alunos são oriundos de famílias com baixo poder aquisitivo, sendo 

que quase 65% deles disseram que o rendimento mensal do seu grupo familiar é de até três 

salários mínimos. Esse dado, de certo modo justifica que um quantitativo considerável desses 

estudantes já ingressou no mercado de trabalho. Entre os alunos, esse número, tomando como 

base as três escolas, supera 40%; já entre as alunas é de aproximadamente 18%.  Tende a ser 
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algo comum os rapazes procurarem emprego e entrarem no mundo do trabalho mais cedo do 

que as moças.  

Ainda sobre a questão do jovem e o mercado de trabalho, identificou-se que 

daqueles que trabalham 47,9% o fazem para seu próprio sustento, não necessitando do 

dinheiro dos pais para tudo que precisarem. Mais de 40% declaram que apesar de trabalhar 

recebem ajuda financeira da família. 

As funções que as jovens desempenham são as mais diversas e, não se fazem 

evidentes diferenças sensíveis entre as realidades dos três municípios. As atividades que essas 

jovens realizavam eram de recepcionista, atendente, balconista, secretária, manicure, 

vendedora, babá, aprendiz administrativo, cozinheira, doméstica.  A função mais recorrente 

foi a de vendedora, seguida das atividades de atendimento e secretariado. Quanto ao trabalho 

desempenhado pelos rapazes, assim como das moças, também são de naturezas as mais 

distintas e não apresentam padrões em termos de localidade. As funções que eles exerciam 

eram de auxiliar administrativo, secretário, atendente, caixa, vendedor, repositor, 

empacotador, entregador, auxiliar de cabeleireiro, barmen, chapeiro, eletricista, auxiliar de 

torneiro, técnico em som automotivo, técnico em refrigeração e assistente técnico em piscinas. 

Com relação às horas de trabalho e aos vencimentos recebidos também são muito 

variáveis, além das distinções existentes entre eles e elas. Os dados mostram que a média da 

jornada de trabalho diário dos meninos tende a ser um pouco maior, em sua maioria trabalham 

entre 5 e 6 horas diárias, no entanto, alguns relatam trabalhar 7 e às vezes até 8 horas por dia. 

Já as meninas relataram trabalhar até 6 horas diárias, muitas trabalham 4 horas, algumas 

outras 3 horas, e ainda há aquelas em que sua atividade laboral se dá apenas aos sábados e 

domingos. Em se tratando dos vencimentos, existem grandes variações, mas fica evidente que 

em média elas recebem menos do que eles. O que não foge à regra do que ocorre no Brasil, 

conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - Pnad divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, as mulheres em 2014 receberam, em 

média 74,5% do rendimento do trabalho dos homens. Voltando à nossa amostra, os dados 

dizem que as jovens-alunas obtinham rendimentos entre R$ 48 e R$ 700 reais, no entanto, a 

maioria delas tem salários que estavam numa faixa entre R$ 380 e R$ 450 reais. Em alguns 

casos o salário dessas alunas, assim como dos alunos, não é fixo, depende da produtividade ou 

comissão de vendas. Quanto aos jovens-alunos seus vencimentos variam de R$ 40 a R$ 1.000 

reais, mas constata-se que a maior parte deles possuía salários que ficam entre R$ 300 e R$ 

550 reais.  
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Em relação ao que fazem com o dinheiro do salário que recebem, ambos os 

garotos e garotas, diziam gastar com despesas pessoais, as quais se destacam principalmente, 

roupas e calçados, e também comida, parcela considerável destina parte do dinheiro para 

ajudar nas despesas de casa, outros poupam parte dos vencimentos. Alguns dos jovens 

afirmam gastar também com festas, coisa que não aparece no discurso feminino. 

Realizado este preâmbulo sobre o jovem, assim como sobre a cultura juvenil, 

adentrar-nos-emos no debate acerca das práticas espaciais. A ideia é realizar uma discussão 

dessa categoria para, na sequência, tratarmos das práticas espaciais juvenis na cidade e no 

espaço escolar. 

Numa discussão sobre o espaço, Corrêa (2005) faz uma breve consideração sobre 

as práticas espaciais. Para o autor, estas são práticas utilizadas pelo ser humano durante o 

processo infindável de organização do espaço, por meio das quais foram feitas, mantidas, 

dissolvidas e refeitas as formas e as interações espaciais. Práticas espaciais são “[...] um 

conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o espaço, 

alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas e interações espaciais.” 

(2005, p.35) 

Souza (2013) traz uma importante contribuição no sentido de assinalar a relação 

dialética entre prática espacial e prática social.  

Definitivamente, a especificidade da prática espacial não se traduz à maneira de 

como se poderia expressar a diferença ente dois fenômenos absolutamente distintos 

– o que poderia induzir à inferência equivocada de que existem práticas espaciais 
que não são sociais. E talvez tampouco seja muito adequado dizer que as práticas 

espaciais representam um “subconjunto” do conjunto maior das práticas sociais – o 

que poderia sugerir a ideia de que podem existir práticas sociais totalmente 

independentes do espaço. (SOUZA, 2013, p.239-240) 

O autor afirma que há uma especificidade na prática espacial, o que não significa 

que ela seja uma prática social. Ao mesmo tempo, também não é conveniente tomar a prática 

espacial como um fragmento da prática social.  Para Souza (2013) a prática espacial é uma 

prática social. Mas torna-se necessário deixar evidente que as práticas espaciais são práticas 

sociais de um tipo particular.  

Já Lefebvre (2006) na análise da produção do espaço toma a prática espacial como 

elemento fundamental, pois compõe, juntamente com a representação do espaço e o espaço de 

representação, a tríade amalgamada que engendra o processo de produção do espaço. A 

prática espacial o produz lentamente dominando-o, e dele se apropriando. Portanto, o 
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entendimento do espaço passa pela análise da prática social, assim como torna-se necessário 

decifrar o espaço para compreendê-la. 

Conforme Lefebvre, uma prática espacial deve possuir certa coesão (da ordem do 

vivido/percebido), o que não quer dizer uma coerência (intelectualmente elaborada: concebida 

e lógica). Com isso a prática espacial, que dentro de uma formação social envolve produção e 

reprodução, lugares e conjuntos espaciais específicos, garante uma continuidade por sua 

coesão. “Essa coesão implica, no que concerne ao espaço social e à relação de cada membro 

de determinada sociedade ao seu espaço, ao mesmo tempo uma competência certa e uma certa 

performance.” (2006, p. 36). 

O espaço, por conseguinte, a tríade de representação do espaço, espaço de 

representação e prática espacial, tem sua produção imersa nas relações sociais estabelecidas 

dentro do modo de produção. A partir desse pressuposto geral, Lefebvre (2006, p. 27) define 

“a prática espacial consiste numa projeção ‘no terreno’ de todos os aspectos, elementos e 

momentos da prática social, separando-os, e isso sem abandonar por um instante o controle 

global, a saber, o assujeitamento da sociedade inteira à prática política, ao poder de Estado. 

Como se verá, essa práxis implica e aprofunda mais de uma contradição [...]”. 

Tendo em conta os elementos apontados por Corrêa e Souza, mas principalmente 

por Lefebvre, entendemos que as práticas espaciais contemporâneas compreendem o conjunto 

de atividades da realidade cotidiana dos sujeitos, as quais envolvem os locais utilizados para a 

moradia, trabalho, formação/educação, consumo de bens e de serviços e realização do lazer, 

além dos percursos e das redes que ligam esses lugares.  

Trazendo para o nosso estudo, estamos em busca de identificar as práticas sociais 

dos jovens-alunos - que por sua vez tem uma dimensão espacial, portanto constituem-se 

também em práticas espaciais - na cidade, mas em particular no espaço escolar. Conforme 

estamos pensando, compreender o espaço produzido pelo jovem é, ao mesmo tempo, 

compreender o próprio jovem. Se o espaço é fruto da produção social, relevando-o, sabe-se do 

sujeito. Outrossim, pelo entendimento do sujeito descortina-se o espaço.O estar, o ir e vir, o 

trabalhar, o estudar, o brincar; ou seja, as práticas juvenis cotidianas que o colocam em 

relação com o Outro e com o espaço.  

Com relação aos estudos, perguntamos aos jovens quanto tempo dedicam aos 

estudos fora da escola e se pretendem fazer algum curso superior. De modo geral há pouca 

dedicação aos estudos extraclasse, 27,1% estudam em média uma hora por dia, 12,1% entre 
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duas e quatro horas e 2,7% estudam mais de quatro horas, já 12,7% estudam somente aos 

finais de semana, 14,4% dizem não estudar nada em casa, e o caso mais recorrente é o estudo 

em vésperas de avaliações, 31%. Uma sensível diferença entre os alunos e as alunas com 

relação a esses números ocorre no caso dos que não estudam nada fora da escola, entre eles o 

número é mais elevado (22,5%) do que entre elas (8,1%). 

No universo de 169 respostas entre as três escolas, 7 jovens manifestaram não ter 

interesse em fazer um curso superior, sendo 2 alunas e 5 alunos. Os demais 162 disseram que 

irão fazer graduação, apesar de 15 ainda não terem definido o curso. Daqueles que falaram ter 

dúvidas quanto ao curso que farão, 10 são jovens-alunos e 5 jovens-alunas.  A lista de cursos 

superiores indicados pelos jovens que sabem o que querem fazer é enorme, no entanto, os 

cursos mais apontados foram Direito (25), Medicina (19), Agronomia (15), Engenharia (11) e 

Administração (9). Chama a atenção o ínfimo quantitativo de estudantes que aspiram um 

curso de licenciatura, foram 10 indicações de cursos em que os alunos podem optar pela 

licenciatura – 3 querem fazer Biologia, com 2 indicações aparecem Educação Física, História 

e Letras e 1 pretende cursar Física. 

Quanto aos lugares e/ou atividades que os jovens-alunos realizam sempre, se 

destacam de modo geral ouvir música (81%), navegar na internet (76%), assistir televisão 

(71%) e encontrar com os amigos (60%). Após essas opções o que as alunas mais fazem é ir à 

igreja, 35% delas disseram isso. Para os alunos a quinta atividade que sempre realizam é jogar 

futebol, 53%. Entre as atividades que os jovens-alunos e alunas  nunca fazem aparecem; ir ao 

teatro (61%), visitas a museus e exposições (56%) e ir ao circo (49%). Dentre as atividades 

que elas nunca realizam 68% assinalam jogar futebol. No universo masculino, em meio às 

atividades que eles nunca realizam encontra-se a leitura, 40%. Foi possível também notar 

distinções entre as localidades, na cidade de Goiás a porcentagem de jovens-alunos e alunas 

que vão às praças é um pouco mais elevada do que nas outras duas cidades. Julgamos que isso 

se deve a praça ser um dos poucos lugares na cidade aonde eles vão se divertir e encontrar os 

amigos. Em Aparecida de Goiânia há uma porcentagem maior de ambos os sexos que diz 

frequentar sempre os shoppings e cinemas. O que deve contribuir para tal fato é de que há 

uma maior oferta de shoppings e cinemas na região metropolitana do que nas cidades do 

interior do estado, além do shopping, onde se localiza a maior parte dos cinemas, transmitirem 

a ideia de segurança.  

Os grupos que os jovens-alunos e alunas assinalaram que mais convivem são o 

familiar, amigos da escola e amigos fora da escola. Os números relativos ao convívio familiar 
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apresentaram-se mais acentuados para as jovens-alunas, enquanto que o grupo de amigos fora 

da escola é mais significativo para os alunos. Em quarto lugar figuram para as alunas os 

grupos religiosos, já para os alunos é o grupo ligado ao trabalho.  

No próximo item adentraremos nas práticas espaciais que dão o tom da dinâmica 

dos diferentes espaços da escola. 

 

2.3.2 - A dinâmica dos espaços da escola 

No intuito de compreendermos melhor suas especificidades, seccionamos o 

espaço escolar em espaços menores. Assim, foi possível uma aproximação meticulosa em 

cada recanto da escola, permitindo-nos um entendimento da dinâmica do espaço escolar, do 

específico à sua totalidade. Identificamos um leque de espaços da escola que destacaremos em 

seguida, apresentando-os a partir de suas dinâmicas internas, são eles a sala de aula, 

biblioteca, laboratórios, sala dos professores, pátio, quadra de esportes, corredor, 

proximidades do portão e banheiro. 

 

2.3.2.1 As proximidades do portão 

A dinâmica do espaço das proximidades do portão da escola é bastante 

semelhante nas três escolas. Por volta das 6h30 os estudantes surgem nas imediações da 

escola 01. Eles permanecem sentados no meio-fio da rua em frente ao portão ou encostados 

no muro. Alguns ficam sozinhos, outros em pequenos grupos. A maior parte dos jovens-

alunos chegam em cima do horário de início das aulas, a saber, as 7h. Ao lado do terceiro 

portão, que é o que dá acesso á parte interna da escola, sempre fica a coordenadora de turno 

para acompanhar a entrada dos alunos. As cercanias do portão nessa escola são pouco 

frequentadas durante o período das atividades escolares, pois o portão interno é totalmente 

fechado, não dando visão alguma do outro lado. As proximidades do portão voltam a ser 

apropriadas pelos alunos na saída das aulas.   

Na escola 02, os estudantes começam a chegar à escola por volta das 6h20 da 

manhã. Eles chegam, aos poucos, de um a um ou em pequenos grupos e se aglomeram, 

principalmente, junto à guia da calçada ou ao corrimão da escada que dão acesso ao portão da 

entrada. A grande maioria chega a pé, outros são trazidos de moto ou carro e há aqueles que 

chegam de bicicleta. O portão é aberto somente às 6h50, momento em que os que já estão ao 
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pé do portão entram para as dependências da escola. Notamos que alguns deixam os materiais 

na sala de aula e retornam para o portão permanecendo até seu fechamento definitivo. Com o 

aproximar das 7h o fluxo de chegada de estudantes é maior. Toda a entrada dos jovens-alunos 

é acompanhada por uma funcionária da instituição e, às 7h15 ocorre o trancamento do portão. 

Os estudantes que chegam depois desse horário, somente podem entrar ao término da primeira 

aula, às 7h50. Ao final das atividades escolares muitos alunos voltam a se juntar nas 

proximidades do portão da escola. As turmas que no dia tem cinco aulas saem às 11h30, já 

aquelas com sexto horário são liberadas às 12h20. 

As proximidades do portão da escola 03 começam a ser ocupadas pelos jovens 

alunos por volta das 6h30, do mesmo modo que nas escolas 01 e 02, ao se aproximarem do 

portão de entrada ficam encostados no muro da escola ou sentados na guia da calçada. O 

portão é aberto às 6h45, permanecendo até as 7h10. A chegada deles se avoluma ao se 

aproximar do horário do início das aulas, às 7h00. Ao fim do período das atividades escolares, 

o espaço do portão novamente passa a ser frequentado.  

Bento (2013), em estudo sobre construção do conhecimento geográfico no ensino 

médio, ao realizar observação numa escola pública de Goiânia, constata algo parecido com o 

que acabamos de apresentar sobre o espaço das proximidades do portão da escola. A autora 

assim relata 

São sete horas da manhã e a escola dá o seu primeiro sinal, causando um movimento 

mínimo. Os alunos estão do lado de fora, reunidos em grupo. A conversa é animada, 

como se não se encontrassem há muito tempo. É como se todas as manhãs 
favorecessem um novo encontro, uma nova conversa, novos motivos para os 

sorrisos e diálogos ao pé do ouvido. Os casais namoram encostados no muro da 

escola. A resistência para adentrar o ambiente escolar é visível. Começam a ceder 

após o segundo sinal, quando os professores se direcionam desanimadamente para as 

suas salas de aula. (BENTO, 2013, p.93) 

Aos coordenadores e professores as imediações do portão da escola é um espaço 

tão somente de passagem. No geral, os professores chegam no horário da maioria dos alunos, 

entre 6h50 e 7h. Já os coordenadores habitualmente chegam um pouco antes, uns 20 minutos 

do início das aulas, para acompanhar a entrada dos estudantes. Diferentemente dos alunos, 

professores e coordenadores têm livre acesso para adentrar na escola, mesmo nos horários em 

que os portões ainda estão fechados.  

Vez ou outra, alguns estudantes são barrados no portão da escola em função de 

não estarem usando a camiseta de uniforme. Nesses casos, o mais comum é uma advertência 

verbal, principalmente no início do ano letivo, que nem todos os alunos adquiriram o 
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uniforme. Em outras situações, documenta-se o fato no caderno de registros da escola e, caso 

o estudante for reincidente, é solicitado que retorne para casa e volte uniformizado. 

Há que se registrar que, às vezes, a dinâmica do espaço próximo ao portão das 

escolas é alterada. Exemplo disso são os dias chuvosos e/ou com temperaturas um pouco mais 

baixas, a entrada do turno da manhã altera-se um pouco, o que é compreensível devido às 

condições climáticas. Nesses dias, nota-se que a chegada dos jovens ocorre em horário mais 

próximo da abertura do portão e início das aulas, e logicamente as condições do tempo 

atmosférico restringem a permanência habitual no portão. 

Para muitos estudantes o espaço próximo ao portão de entrada da escola é 

somente local de passagem, mas para alguns é lugar de encontrar os amigos, bater papo, 

brincar, sorrir etc. É um espaço onde eles encontram maior liberdade, pois se localiza numa 

faixa entre o dentro e o fora da escola e, numa temporalidade do antes e do depois das aulas. É 

inegável ser um espaço tangenciado por uma atmosfera acadêmica, até porque é por conta da 

instituição escolar que os jovens-alunos ali se encontram, no entanto, constitui-se inteiramente 

como espaço de sociabilidade.  

 

2.3.2.2 O corredor 

O espaço do corredor é por natureza um espaço de passagem. Concebido para ser 

exclusivamente um local que possibilita a interligação dos demais espaços da escola. É o local 

do ir e vir! Isso é o concebido, pois as práticas espaciais e as vivências alteram 

substancialmente esse espaço em suas dimensões relativa e relacional.  

A dinâmica é basicamente a mesma nas escolas, salvo uma ou outra 

especificidade. Por exemplo, na escola 01, diferentemente das outras duas escolas, os alunos 

têm que se deslocarem de suas salas de aula e irem até a cozinha para buscarem o lanche. O 

coordenador sai de sala em sala, por volta das 9h15, para avisar para a turma que é sua vez de 

ir buscar o lanche. Nesse horário os estudantes, além de usarem o corredor para se deslocarem 

até a cantina, nele fazem fila para esperar sua vez de apanhar o lanche. Como são muitos 

alunos por turno, a fila é grande e demora um pouco até que cada um possa pegá-lo. Ao falar 

sobre isso, uma jovem diz que “a fila do lanche aqui na escola é maior que a fila do SUS
20

.”  

                                                
20

 A aluna está se referindo as enormes filas que a população por todo o país encontra ao ter que procurar 

tratamento médico no Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Os estudantes da escola 02 se queixam que os corredores são espaços muito 

reduzidos, estreitos. O que é verdade do ponto de vista do espaço absoluto, a área do corredor 

é efetivamente pequena, no entanto também do ponto de vista relativo. Ao se considerar o 

clima chuvoso de parte do ano na cidade de Goiás, o espaço torna-se ainda mais diminuto. A 

escola não possui um pátio ou quadra coberta. A consequência disso é a limitação da 

circulação dos jovens alunos, por exemplo, em dias chuvosos. Nos quais é possível transitar 

sem se molhar apenas nos espaços da sala de aula e nos corredores. Tanto quanto nas demais 

escolas, o corredor, além de local para ir e vir, também é espaço do encontro dos alunos.   

Na escola 03 os corredores são fechados com grades. Isso modifica um pouco a 

relação deles com esse espaço, pois caso estejam de bobeira nos corredores e apareça a 

coordenadora, ficam quase sem a possibilidade de se evadirem para outros lugares ou se 

esconderem. Alguns jovens parecem gostar do corredor, principalmente nos horários de aula, 

mas ao mesmo tempo têm receio por ser um espaço proibido. Um jovem-aluno chega a dizer, 

“A coordenadora parece um general, se pegar você no corredor já era!”. Nessa escola há a 

utilização de um crachá que fica em cada sala sobre a responsabilidade do professor, quando 

os estudantes são liberados para sair da sala lhes é entregue o crachá. A circulação dos alunos 

em outros espaços que não a sala de aula só é permitida com a utilização do referido crachá.  

Antes do início das aulas, durante o recreio e após o término das atividades 

escolares do turno, a dinâmica do espaço do corredor é grande. São, especialmente, 

professores e estudantes indo e vindo, os estudantes se abraçando, conversando, correndo, 

brincando, utilizando o smartphone etc. O corredor torna-se o lugar do encontro. Já no horário 

de aulas é um espaço silencioso, vazio, quase imóvel, o pouco movimento é dado pelos raros 

alunos que, por autorização expressa do professor ou por fuga, saem da sala de aula. Mesmo 

nesses casos, o coordenador de turno sempre fica de olho nos corredores para mandar que os 

estudantes retornem às suas devidas salas de aula.  

A dinâmica do espaço do corredor da escola ora constatada, novamente encontra 

semelhanças no que Bento (2013) de tal espaço. Nas palavras da autora  

Já por volta das 07h10 ou 07h15 os alunos movimentam-se nos corredores da escola 

tentando encontrar motivos para não entrar em sala de aula. Os corredores estão 

cheios, os professores em sala de aula, e a coordenadora pedagógica usa, com 

ênfase, sua voz firme e autoritária para dar um “motivo” para que os alunos entrem 

em sala. A cada intervalo de aula, ausência de professores ou nos menores motivos, 
os corredores ganham vida novamente, o trânsito de alunos é intenso. (BENTO, 

P.93) 
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2.3.2.3 O pátio 

O pátio da escola aparece sempre entre os espaços mais apreciados pelos jovens-

alunos, pois a ideia de pátio escolar pressupõe o encontro, socialização, liberdade. Esse 

espaço parece figurar no imaginário estudantil como o oposto a sala de aula, tida como rígida, 

imóvel, normatizada, chata. Sob o pátio paira uma atmosfera leve, informal, descontraída, 

alegre.  

Constata que, apesar de mudar a configuração física desse espaço, de um modo 

geral sua dinâmica é similar em todas as escolas. A despeito do corredor se constituir em um 

espaço de trânsito e o pátio em um espaço de estar, seus movimentos, por vezes, se 

assemelham. O pátio, assim como o corredor, é um espaço bastante movimentado durante o 

intervalo, antes e após as aulas. Esses são os momentos permitidos aos jovens acessarem o 

local. Nos horários de aula é expressamente vetada a presença de estudantes no pátio. 

Os estudantes da escola 01 expressam bem qual é o sentido do pátio para eles. 

Falam que esse espaço é um ponto de encontro onde todos se reúnem. Uma jovem diz que “É 

onde todo mundo reúne pra bater um papo legal, trocar ideias, encarar as inimigas [...]”. Aqui 

parece que o pátio pode ser um local onde afloram alguns conflitos entes os alunos.  

Na escola, 02 o destaque dos alunos, ao falarem do pátio é da falta de estrutura. 

Eles relatam que quando chove, a água acumula no pátio, transformando o mesmo em uma 

piscina. Pela ausência de mais espaços cobertos, em dias muitos chuvosos, o recreio é 

suspenso. Essa falta de estrutura restringe ainda mais o trânsito dos estudantes pela escola. 

Um estudante da escola diz “Pelo menos aquele espaço entre os dois pavilhões aqui, se fosse 

coberto já melhoraria bastante porque cabem praticamente todos os alunos da escola nesse 

pavilhão, então poderia ter recreio quando chovesse.” 

Do mesmo modo na escola 03 os jovens-alunos destacam a falta de estrutura do 

pátio da escola. Para eles o pátio coberto é muito pequeno e com poucos bancos, na parte a 

céu aberto faltam lugares para sentar. Segundo um estudante; “Antigamente tinha uma árvore 

lá com uma sombra da hora, tivessem feito um banquinho lá [...] nem que fosse um toco que 

eles colocassem debaixo seria bom.”. Ao invés de terem aproveitado as árvores que faziam 

sombra para poderem instalar bancos para os alunos, optou-se por retirar algumas dessas 

árvores.  

Ao sinal do recreio, os jovens-alunos rapidamente se levantam e saem da sala de 

aula e vão ocupando os corredores e o pátio da escola. No pátio, paulatinamente eles vão se 
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agrupando e uns pouco permanecem sozinhos. O agrupamento parece não ter muito padrão, 

há grupos só de meninos, outros apenas de meninas, assim como misturados. Também o 

número de indivíduos nos grupos é baste diversificado, às vezes estão em grupos de cinco, 

seis ou até mais, às vezes são apenas duplas de alunos. Existem aqueles que ficam apenas em 

um grupo, mas alguns jovens transitam de um grupo a outros. Eles se cumprimentam, se 

abraçam e se beijam no rosto. Ficam conversando, caminhando pela escola, usando o 

smatphone, ouvindo música com fones de ouvido etc. É o espaço e o tempo de liberdade, 

sociabilidade e alegria. 

Marques (2007, p.83) ao observar a dinâmica de alguns espaços internos da escola 

afirma que “na dimensão do vivido as negociações, as imposições e resistências acontecem, 

ainda que de forma sutil, revelando também certas desconexões entre as ações institucionais e 

as classes populares.” O autor, analisando o refeitório da escola, mas também o corredor e o 

pátio, diz que as dinâmicas de tais espaços “ultrapassam, ainda que dentro de certos limites, as 

barreiras do funcionamento institucional, ao mesmo tempo em que expõem as fragilidades 

dessas próprias ações institucionais.” (Ibdem). 

Os coordenadores destacam que não raro se vê alguns alunos fugirem da sala de 

aula para ficar no pátio. Quando isso ocorre, de imediato têm que fazer com que esses alunos 

voltem para a sala de aula.  

Um último registro é o de que o pátio esporadicamente pode ser usado por ocasião 

de atividades mais gerais da escola. Por exemplo, feira de ciências, alguma atividade cultural, 

ou coisa que o valha. Ou seja, em parcos momentos durante o ano letivo o pátio é utilizado 

para atividades acadêmicas, ou mesmo culturais na escola.  

No espaço do pátio ocorre a aproximação do espaço concebido com a vivência e 

as práticas espaciais do jovens-alunos. É um espaço pensado para ser o lugar do encontro, 

sociabilidade, festa. E efetivamente isso acontece, os estudantes se encontram, se reúnem para 

conversar, brincar, ouvir música, paquerar, se divertir. Então podemos dizer que o pátio da 

escola é o lugar da sociabilidade? Sim e não! E pelo que acabamos de dizer, no pátio “rola a 

reunião da galera”, a descontração, a diversão. No entanto, em determinados momentos é um 

espaço interdito. 
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2.3.2.4 A quadra de esportes 

A quadra de esportes é para os alunos o espaço que mais gostam, como 

apresentado anteriormente. Entre as alunas a quadra nem sempre é tão apreciada. Nas escolas 

em que o espaço possui uma estrutura um pouco melhor, as jovens-alunas também apontam a 

quadra como um dos melhores lugares da escola. 

Alguns alunos dizem que às vezes, aproveitando quando está tendo aula de 

Educação Física, fogem para a quadra. Mas como o professor conhece todos os alunos, 

identifica quem não é da turma e manda todos retornarem às suas salas. Uma vez que, como já 

dissemos, a quadra da escola 01 é isolada por uma grade do restante da escola, e só pode ser 

acessada durante as aulas de Educação Física. Além disso, os estudantes reclamam da pouca 

estrutura do espaço, diz um aluno “O basquete mesmo não tem estrutura, ai a gente joga em 

uma mesa que eles colocam no alto e de cabeça para baixo. Eu acho que se tivesse mais 

estrutura, mas oportunidade, ia ser bem melhor.”. Mesmo com esses problemas a quadra de 

esportes é o espaço que os jovens mais gostam na escola. Uma aluna fala que na quadra “tem 

dia que o professor deixa a gente brincar, brinca com a gente. É massa!”. 

Na escola 02 a quadra é utilizada também no momento do recreio, é um dos locais 

onde os jovens podem caminhar, se encontrar, conversar, brincar, usar o smartphone 

livremente etc. Durante as aulas de Educação Física, o professor tem o hábito de levar a turma 

para a quadra. Na parte prática da aula os meninos vão jogar bola na quadra, enquanto as 

meninas ficam do lado de fora da quadra. A grande maioria das meninas não joga futebol, 

mas permanecem fora da quadra de esportes, sentadas nos bancos na sombra das árvores que 

ficam atrás das traves do gol. Ali ficam conversando, segurando os pertences dos colegas 

(óculos, celulares etc.) e os vendo jogar. Nessa escola há também muitas queixas com relação 

à condição física atual da quadra, veja o que diz um aluno: “Poderia ser um espaço muito 

melhor, a quadra, se aumentassem ela e colocassem uns bancos em volta, umas 

arquibancadas, que colocasse ela coberta, bem feita, reformada, não fosse aquele lixo que está 

daquele jeito que a gente machuca lá naquele trem [...]”. Para além das constatações das 

péssimas condições da quadra, os alunos sinalizam o que deveria ser feito para sanar o 

problema. 

Do mesmo modo que nas escolas 01 e 02, na escola 03 os jovens salientam a falta 

de condições da quadra de esportes. Ao mesmo tempo, eles relatam a boa relação com esse 

local, por ser um dos espaços em que podem exercer sua condição juvenil sem a tutela direta 

dos professores e gestores da escola.  
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Os professores também notam que a quadra é um dos espaços da escola que os 

estudantes mais gostam. Sobre isso o professor A diz que os jovens-alunos gostam mais da 

quadra “[...] por conta do esporte, é um momento que eles extravasam um pouco mais, ou 

extravasam no esporte, ou ele fica ali batendo papo, conversando e ele não tem que tá 

desenvolvendo uma atividade de escrita, de leitura que exija mais do raciocínio dele.”  

O fato é que a quadra é o espaço por excelência da atividade esportiva, ao menos 

da parte prática, da disciplina de Educação Física. A qual é disparada a disciplina que os 

estudantes mais gostam, até porque, nas aulas a componente prática tem um grande peso, 

além de ser realizada fora da sala de aula. O espaço da quadra une no âmbito do concebido, 

atividade acadêmica, esportiva e até mesmo cultural, proporcionando vivências e práticas 

espaciais juvenis mais libertas. 

 

2.3.2.5 A sala de aula 

A sala de aula, em si, é um espaço de encontro, com características próprias, “é a 

convivência rotineira de pessoas com trajetórias, culturas, interesses diferentes, que passam a 

dividir um mesmo território [...] formam-se grupos, por afinidade, interesses comuns, etc. [...] 

cada grupo tem regras e valores próprios” (DAYRELL, 1996, p. 149) 

Em uma instituição escolar a sala de aula é um espaço primordial. Ao falarmos de 

escola, não há como deixar de tocar nas questões da sala de aula. No imaginário mais geral a 

ideia de escola está atrelada à aula e, portanto, a sala de aula. Em linhas gerais, os espaços das 

salas de aula assemelham-se nas três escolas da pesquisa. Imaginamos que apesar dos 

problemas crônicos existentes na sala de aula, há algum nível de aprendizagem que poderia 

ser enormemente potencializada, caso esse espaço dispusesse de melhores condições - no 

âmbito absoluto, relativo e relacional.  

O tempo interfere bastante na dinâmica da sala de aula. As escolas da Rede 

Pública Estadual de Ensino têm aulas de 50 minutos cada. Diariamente as turmas têm cinco 

ou seis aulas. O turno matutino inicia-se às 7h em dias de cinco aulas encerra-se 11h30, caso a 

turma tenha seis aulas o turno estende-se até as 12h20, sempre com uma parada de 20 minutos 

para o recreio, das 9h30 às 9h50. A primeira parte da primeira aula é seguidamente 

interrompida pela chegada de alunos. Estes, ao chegarem, vão procurar seu lugar na sala, caso 

não encontrem carteiras vazias vão até outras salas à procura de carteiras desocupadas, ao 

encontrarem retornam a sua sala de aula. Ao sentarem, vão organizar os materiais, apanhar os 
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objetos para a aula, quando se esquecem algo levantam e vão até um colega para pedir 

emprestado. Os jovens ao se verem, se cumprimentam e, às vezes, já emendam uma conversa. 

Enfim, até que todos os jovens cheguem e se acomodem leva-se um tempo. Na terceira aula 

ao se aproximar do recreio a expectativa para sair da sala é grande, causando certa agitação na 

turma. Após o recreio, quase como no início da aula, demora-se um tempo para se ajeitarem 

na sala de aula para as atividades se reiniciarem. No fim da manhã, principalmente nas quintas 

e sextas aulas, em decorrência do cansaço e do calor, o rendimento, a concentração dos 

estudantes já não são os mesmos. A agitação e a ânsia para que a aula acabe, para irem 

embora, tomam conta da sala de aula. Um último destaque é quanto à troca de professores. 

Habitualmente nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino os alunos permanecem na sala 

de aula e o professor se desloca até as turmas que o aguarda. Como as aulas têm duração de 

50 minutos e o professor tem uma ou duas aulas seguidas numa mesma turma, há algumas 

trocas de professores durante uma manhã letiva. E como os alunos têm garantida sua saída da 

sala apenas no recreio, eles espertamente e, burlando as regras da escola, aproveitam a troca 

de professores para ao menos irem até o corredor e permanecerem nas proximidades da porta 

da sua sala de aula. É cena corriqueira o professor , ao chegar numa sala de aula, ter que 

colocar todos os alunos para dentro para dar início às atividades. 

Existe uma série de problemas no espaço físico das salas de aula, assim como 

ocorre na escola como um todo. São paredes descascadas, reboco caindo, teto com infiltração, 

lâmpadas queimadas ou faltando, ventiladores, quando existem, nem sempre funcionam, 

quadro negro com rachaduras. No entanto, há que ressaltar o asseio no início do turno, pela 

manhã as salas estão limpas. Já nas últimas aulas do matutino, normalmente, há lixo 

espalhado pelo chão, mesmo todas as salas tendo lixeira. 

A disposição dos alunos na sala é sempre em filas, sendo todas a carteiras 

voltadas para a frente da sala, onde fica o quadro negro e a mesa do professor. Praticamente 

todas as salas de aula são muito cheias, algumas com mais de 40 estudantes. O que faz com 

que estes tenham que ficar muito próximos uns dos outros, prejudicando até mesmo a 

circulação entre as fileiras. Essa superlotação dificulta o professor em propor atividades 

diferentes do convencional em sala de aula, como uma disposição dos alunos em círculos na 

sala, dinâmicas que não são possíveis de serem realizadas, com um número elevado de alunos, 

atendimentos mais individualizados dos estudantes etc. 

A posição que cada estudante opta por ficar na sala de aula é muito relativa. A 

minoria gosta de sentar nas primeiras carteiras, aquelas mais próximas ao professor e, por 
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outro lado, a maioria prefere o fundo da sala. Uns preferem a proximidade da porta ou das 

janelas para ver o movimento do lado de fora da sala de aula. O certo é que nesses arranjos o 

jovem-aluno sempre procura estar cercado dos amigos ou colegas que têm maior afinidade, o 

que é válido também dentro da sala de aula. Para isso, arrastam carteiras e mudam de lugar, 

saem do mapeamento
21

 da coordenação, desobedecem às linhas das filas, entre outras 

artimanhas. Ao acompanharmos o dia a dia de algumas turmas nas escolas, fica evidente que a 

distribuição espacial dos alunos na sala de aula está alicerçada em grupos.  

Numa sala de aula acontece uma infinidade de coisas, inclusive durante a aula. Os 

jovens alunos realizam várias atividades escolares como estudar, fazer atividades, ler, 

escrever, perguntar, tirar dúvidas, apresentar seminário. Entretanto, suas práticas em sala de 

aula não se resumem às realizações acadêmicas, vão além. Eles conversam com os colegas, 

brincam, batem boca, ouvem música, usam o smartphone, fazem selfs, passam maquiagem, 

marcam atividades fora da escola, debatem futebol, jogam bolinhas de papel, arrastam 

carteiras, caminham pela sala, fazem piada com o professor, riscam paredes e carteiras e etc. 

Bento (2013) averiguou que a sala de aula é um lugar na escola em que os alunos 

empreendem uma série de atividades que vão além das acadêmicas. Segundo a autora “Os 

alunos conversavam, levantavam-se durante a aula, discutiam em voz alta, não desenvolviam 

as atividades propostas, portavam celulares e aparelhos eletrônicos para ouvir música [...].” 

(2012, p.120). Nas conversas entre os alunos, Bento identificou assuntos como: o que iriam 

fazer no final de semana; futebol; beleza; paquera; namoros; programas de televisão; filmes.  

Oliveira (2008) salienta que elementos como o ordenamento que o professor dá ao 

conteúdo, as condições espaciais da sala de aula e da escola, bem como a condição espacial 

dos alunos e dos professores atribui características próprias às atividades no espaço da sala de 

aula.  Em todas as escolas de Goiânia pesquisadas pela autora os alunos mostraram-se 

apáticos e alheios às aulas. Oliveira segue dizendo que  

Os raros momentos de participação efetiva foram obtidos pelos professores ao 

usarem instrumentos como mapas e música de rap, além dos momentos em que 

professores realizavam leituras em tom teatral e/ou faziam questionamentos aos 

alunos. Parece que os alunos carecem de animação, de motivação, de envolvimento 

pelos objetos culturais (conteúdo) abordados em sala de aula, o que não é uma tarefa 

fácil de ser realizada, posto que o professor lida/equilibra-se no encontro/confronto 

de culturas na escola. (2008, p.105) 

                                                
21

 Muitas escolas adotam essa estratégia para buscar minimizar as excessivas conversas em sala de aula. O 

mapeamento, feito pela coordenação com o auxílio dos professores, consiste em determinar o exato local onde 

cada estudante vai permanecer na sala de aula, a lógica é separar os grupos de alunos para que não possam 

conversar entre eles. 
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Oliveira trata de questões que vão desde o espaço absoluto da sala de aula até o 

espaço relacional, quando da ausência de animação e motivação dos alunos durante as aulas. 

A escola parece ser concebida no entorno da sala de aula, tendo-a como espaço 

central. Mas a despeito disso, sob vários aspectos, o espaço da sala de aula é precarizado, 

estando muito distante de ser terreno fértil para a realização plena do processo de ensino-

aprendizagem. As condições do espaço absoluto da sala de aula, somado à prática docente 

acabam por colocar em rota de colisão a sala de aula na sua dimensão concebida, com as 

práticas espaciais e vivencias dos jovens-alunos. Daí a percepção da maioria deles ser muito 

ruim em relação aquele espaço. Compreendemos que as salas de aula são bastante 

movimentadas. As aulas é que se caracterizam, por vezes, pela monotonia. Mas não podemos 

deixar de registrar que as práticas espaciais e as vivências no espaço da sala de aula, além de 

diversificadas ,são muito ricas. 

 

2.3.2.6 A biblioteca e o laboratório 

Trataremos esses espaços “juntos e misturados”, como fizeram algumas escolas 

ao juntar no mesmo espaço laboratório com biblioteca, ou laboratório com sala de 

coordenação, de professores e depósito. Entendemos que em uma instituição de ensino, a 

biblioteca seja um espaço fundamental para aumento do capital cultural, assim como os 

laboratórios para atividades práticas e de pesquisa e experimentos. No entanto, não é o que 

constatamos. 

Em nenhuma das escolas, os laboratórios possuem funcionários para fazer a 

devida manutenção, deixando-os em condição de uso. Apenas na escola 01 os laboratórios 

ainda são usados, raramente usados, diga-se de passagem. O laboratório de línguas é um 

pouco mais utilizado, em função de ser o local onde se podem fazer projeções com data show. 

Já os laboratórios de ciências e de informática estão praticamente em desuso por falta de 

funcionários.  

As bibliotecas das três escolas, então, em funcionamento. Entretanto, nenhuma a 

contento. Sem entrar no mérito do acervo, as estruturas desses espaços são insuficientes para 

que a biblioteca funcione como deveria ser: um espaço que disponibiliza fontes bibliográficas 

para consulta no local, assim como para empréstimo, além de outros materiais como revistas e 

jornais, acervo em mídia digital, e também ser um ambiente propício para leitura e realização 
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de atividades escolares diversas. Por isso são espaços pouco apreciados pelos estudantes e 

consequentemente pouco utilizados.  

A biblioteca da escola 01 possui uma funcionária no turno matutino que cuida do 

espaço e dos empréstimos de livros. A sala da biblioteca é pequena e ainda divide com uma 

copiadora particular que é sediada ali. Possui três mesas com cadeiras, além das prateleiras 

com o acervo bibliográfico, globo terrestre e mapas. A estrutura da biblioteca da escola 02 é 

bem parecida, possui algumas mesas com cadeiras, além das prateleiras com o acervo. Na 

escola 03 a situação é muito precária, uma mesma sala sedia biblioteca e laboratório de 

informática, não há funcionário, existe apenas uma mesa com cadeiras e alguns bancos 

espremidos num canto da sala, que seria o local para leitura.  

As bibliotecas das escolas da Rede Estadual de Ensino têm sua dinâmica muito 

aquém do que deveria. Em alguns casos, infelizmente, a biblioteca torna-se uma espécie de 

depósito de livros. Sem movimento de estudantes e professores, sem vida. Do mesmo modo, 

são os laboratórios - quando se têm - por falta de manutenção, como ocorre com os 

laboratórios de informática, por exemplo, ou de funcionários ficam inutilizados.  

Os espaços da biblioteca e laboratórios, em tese, foram concebidos para dinamizar 

e enriquecer a vida escolar. Todavia, devido toda a precariedade atual, falta de um local 

adequado, ausência de funcionários/técnicos e a não manutenção periódica entre outros, vem 

perdendo sua função. Fazendo com que cada vez mais caiam em desuso. Em outras palavras, 

as péssimas condições de bibliotecas e laboratórios das escolas apresentadas, fazem com que 

as práticas espaciais e as vivências dos sujeitos da escola não passem por esses espaços, ou no 

máximo os tangencie. 

 

2.3.2.7 Banheiro 

Como já dissemos anteriormente, o banheiro é um espaço que figura sempre entre 

os que os jovens-alunos e alunas afirmam menos gostar na escola. Para elas esse espaço é 

classificado, nas três escolas, entre os dois piores. Há que se destacar que a afirmação das 

jovens tem como base o rol de funções que o espaço do banheiro tem para elas. Diferente do 

que é para os alunos. 

As distinções são muito sutis, do espaço do banheiro, para as três escolas. Na 

escola 02, existem dois chuveiros instalados de modo muito improvisado. O espelho do 

banheiro feminino da escola 03 fica na parede externa, obrigando as meninas darem sempre 
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uma paradinha ao entrar e ao sair das instalações sanitárias, para dar uma ajeitada no visual, 

coisa que às vezes os meninos fazem também. Na escola 01 o banheiro apresenta-se mais 

pichado que os demais. Pichações que alcançam além das paredes do teto e até as luminárias. 

No geral, a constatação é de que os banheiros não dispõem das mínimas condições 

estruturais e de higiene para serem utilizados. Materiais básicos como papel toalha e mesmo 

papel higiênico raramente existem. Observamos um estado físico deplorável, com paredes e 

teto com infiltrações, mofo e pichações, sanitários inutilizados e sem portas, torneiras e pias 

quebradas, luminárias que não funcionam. Isso sem falar nas condições de higiene, por vezes, 

deploráveis: pisos inundados, sujeira e um mau cheiro tremendo. Resumindo, o banheiro 

escolar, via de regra, é um local insalubre. 

Em decorrência das práticas sociais das jovens alunas na escola passarem muito 

pelo espaço do banheiro, as mesmas fazem com que elas destaquem com maior ênfase os 

problemas ali encontrados. Para os alunos, percebemos que o banheiro é o local propício para 

fazer pichações e depredações, sem serem incomodados por professores e gestão da escola. 

As pichações e as depredações parecem, de modo geral, expressarem a rebeldia, 

questionamento das condições que a própria escola lhe oferece/impõe. As pichações 

relacionadas às torcidas organizadas, TEV e FJG, apresentam-se como formas de demarcar 

territórios de influencias dessas torcidas. Em suma, para além do que efetivamente é 

concebido nesse espaço, as práticas espaciais juvenis atribuem outros sentidos. 

 

2.2.3.8 Sala dos professores 

Esse é um espaço destinado exclusivamente aos professores da escola. Sua 

dinâmica, portanto, está atrelada ás temporalidades destes sujeitos na unidade escolar. O 

grande movimento nesse espaço ocorre no momento do recreio, local em que todos os 

professores que trabalham no dia certamente vão para um rápido descanso. No entanto, a sala 

dos professores é também utilizada antes e após o término das aulas, assim como nos horários 

de janelas entre as aulas.  

Da realidade encontrada nas supracitadas três escolas, uma não conta com este 

espaço para o professor. A escola 02, que como medida apelativa no ano de 2014 improvisou 

um espaço para professores na mesma sala do laboratório de informática, que já abrigava 

também a sala de coordenação e depósito de materiais. É um espaço diminuto, com alguns 
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computadores do laboratório de informática desativados e uma montanha de materiais, o local 

serve como depósito.  

Na escola 01 existe uma sala de professores que abriga também à coordenação, 

pois essa não conta com um espaço específico. O espaço é pequeno para o número de 

professores, no horário do recreio encontra-se sempre superlotada. A sala possui uma mesa 

com cadeiras no centro, armários para coordenação (um armário para cada um dos três turnos) 

e armários com portas pequenas, do tipo guarda volumes, para os professores. Tem ainda um 

bebedouro de água e sempre uma garrafa de café disponível. 

A sala dos professores mais estruturada é a da escola 03. O espaço é exclusivo 

para os professores, a coordenação conta com outro espaço só para ela. O espaço da sala dos 

professores da escola conta com dois sofás (dois e três lugares), uma mesa grande ao centro, 

com cadeiras à volta, filtro d’água, micro-ondas, geladeira, televisão, ar condicionado e 

armários do tipo guarda volumes, para os professores, sendo uma porta pequena para cada 

professor. Mas tudo muito simples.  

Na sala dos professores, no início e no fim do turno, os docentes estão mais de 

passagem, apenas para apanhar ou deixar algum material, tomar um cafezinho ou uma água. 

Nos horários vagos, geralmente, não coincide de terem muitos professores, então é o local 

para descansar ou fazer alguma atividade extraclasse, como correção de trabalhos, elaboração 

de aulas, arrumar o diário etc. No horário do recreio é uma fresta no seu tempo fora da 

agitação da sala de aula, os professores se encontram na sala dos professores para conversar, 

se distrair, lanchar, beber café. O professor B diz que na sala dos professores o que acontece 

“É a troca de experiência que deu certo, é um bate papo de algo que aconteceu no final de 

semana. É essa conversa mesmo formal e informal.” Ocorrem também na sala dos 

professores, especialmente no horário do recreio em que todos os professores estão reunidos, 

reuniões da direção ou coordenação com os docentes, ou mesmo simples comunicados. 

Fica evidenciado que a sala dos professores no âmbito do concebido não figura 

como um espaço essencial numa instituição escolar. Visto pela ausência, improviso ou falta 

de estrutura adequada para tal espaço. Isso é apenas mais um reflexo da falta de condições 

adequadas de trabalho do professor na Rede Pública de Ensino do estado de Goiás. Conclui-

se, como bem disse o antigo secretário de educação, “lugar de professor é na sala de aula”. 

Essas condições na escola fazem com que o professor fique sem opção, pois fora da sala de 

aula, que é obrigado a estar, a sala dos professores é basicamente o outro lugar da escola 

cotidianamente frequentado por ele.  
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Em pesquisa sobre os jovens escolares na periferia de Goiânia Duarte (2012) 

conclui que, apesar de todos os evidentes problemas da instituição, os alunos gostam da 

escola, mais pelas relações que eles estabelecem nesse espaço, do que pelo que lhes é 

proporcionado em termos de conhecimentos. O autor (2012, p.150) diz “Mais do que o 

ensino/aprendizagem, a escola é identificada pelos jovens pelo que ela proporciona em termos 

de relações pessoais, de afetividade.”  

As práticas espaciais que dinamizam o espaço escolar ocorrem, no caso das 

escolas públicas goianas da Rede Estadual, sob um ambiente precário, que expressa um tom 

de abandono. Tal qual Bento expressou ao tratar de uma das escolas públicas estudadas em 

Goiânia. A autora fala em espaços degradados e mal aproveitados.  

A vegetação indesejada toma conta de parte da escola, invade a quadra de esporte 

inutilizada e cerca toda a outra quadra, que é coberta e ainda usada para as aulas de 

educação física. As salas de aula são pequenas para a quantidade de alunos e pouco 

arejadas. Os ventiladores não funcionam bem. As janelas estão quebradas, as 
carteiras e paredes rabiscadas, as portas não possuem fechaduras, permitindo que o 

som dos corredores dispute com o professor a atenção dos alunos no horário de aula. 

Os banheiros, assim como as salas de aula, demonstram traços de vandalismo e 

degradação [...]. (p.96) 

Os sujeitos sociais dão vida ao espaço absoluto. E é exatamente esse movimento 

social que torna os espaços também em espaços relativos e relacionais. São nas atividades 

cotidianas que alunos, professores, gestores e demais funcionários dinamizam o espaço da 

escola. Esses atores, agindo individualmente e no coletivo a partir de seus espaços percebidos, 

concebidos e vividos, produzem o espaço escolar. É nítido que no campo da produção do 

espaço o jovem-aluno atua numa condição distinta. Os jovens por meio de suas práticas 

espaciais acabam, por vezes, atribuindo novas funções aos espaços da escola. O etos juvenil 

tem em seu cerne, modos de ser e estar, que resistem ao padrão convencional, planejado, 

instituído. Em suma, as práticas espaciais dos jovens-alunos na escola empreendem um 

processo de refuncionalização
22 

de alguns dos seus espaços, alterando assim, a lógica do 

espaço concebido.  

Em sua pesquisa sobre o espaço escolar, Marques identificou também esse 

processo. Observando a escola, ele verifica que os alunos utilizam os espaços de diversas 

                                                
22

 O termo refuncionalização é bastante utilizado por Milton Santos, remete-se ao processo em que os sujeitos 

sociais atribuem novas funções a formas espaciais existentes. Para saber mais consultar: SANTOS, Milton. 

Espaço e método. 4. ed. São Paulo: Nobel, 1997 (Coleção Espaços). 
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maneiras, redefinindo e ampliando seus usos. Para o autor (2007, p.83) “Essa redefinição não 

exclui a função inicialmente atribuída a ele, mas negocia o seu tempo.” 

As resistências aos espaços da forma que foram concebidos geram práticas 

espaciais questionadoras, que promovem deslizamentos de funções, às vezes “depredação”, 

conflitos, fuga etc. O que acontece em função da concepção do espaço escolar desconsiderar 

os sujeitos da escola. Dayrell (1996, p. 159), constata que a concepção de instituição escolar 

vivenciada no Brasil sinaliza que “A forma como a escola se organiza, como divide os tempos 

e espaços, pouco leva em conta a realidade e os anseios dos alunos. Há aí um deslocamento: a 

escola parece se organizar para si mesma, como se a instituição em si tivesse algum sentido.” 
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Uns gostam, outros detestam; alguns apontam os problemas e têm receitas para 

solucioná-los; tem aqueles que dizem que está tudo bem; outros argumentam que pela 

gravidade dos problemas a escola não tem solução, e assim por diante. E a academia, a ciência 

geográfica o que tem a dizer sobre a escola? O ensino de Geografia tem contribuído ou pode 

contribuir para a compreensão da própria escola, da cidade e do mundo? Como o ensino de 

Geografia pode colaborar para a produção de um espaço mais justo? É possível ler a escola 

enquanto um espaço geográfico? Temos o intuito aqui, de trazer alguns elementos que nos 

auxiliem a pensar sobre essas questões. 

É comum haver, ainda hoje, concepções de não geógrafos de formação (na 

academia) e de pessoas em geral, sobre Geografia e espaço que destoam bastante das atuais 

discussões travadas no campo geográfico. Cotidianamente, ouve-se que a Geografia é o 

estudo da Terra (elementos da natureza), dos países, estados e capitais (localidades) etc. Na 

mesma direção, surgem as apreensões de espaço. Não é raro, as pessoas pronunciarem a 

palavra espaço referindo-se, apenas e somente, à sua dimensão natural e material - os 

volumes, os arranjos de objetos. Entretanto, como foi tratado no primeiro capítulo, 

entendemos o espaço como um produto social, dinâmico e aberto. Espaço como produto e 

produtor da sociedade. 

A partir da leitura de espaço, composto por três dimensões, absoluta, relativa e 

relacional e, produzido pelo concebido, percebido e vivido é que nos propomos compreender 

a escola.  

Nesse capítulo iremos aprofundar nas reflexões sobre a escola como espaço 

geográfico, além de compreendê-la como parte do espaço urbano, e por fim apresentar e 

analisar os relatos das práticas docentes sobre a utilização do espaço escolar para a 

aprendizagem geográfica. 

  

3.1 - O espaço escolar como espaço geográfico 

 

Realizamos um levantamento bibliográfico, que cobre o século atual, em busca de 

teses e artigos que tratam da escola enquanto espaço geográfico. O resultado foi bastante 

emblemático, encontramos apenas um artigo que trata dessa temática. O resultado final desse 

levantamento não nos surpreendeu, pois já havíamos feito um pré-levantamento no início das 
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atividades da pesquisa para a construção do projeto. E na oportunidade tínhamos grandes 

indícios de que praticamente nada havia de produção nesse campo.  

O levantamento, que cobriu a produção geográfica brasileira, foi totalmente on-

line, por entendermos que a produção acadêmica na atualidade está, na sua imensa maioria, 

disponibilizada em meios digitais na rede mundial de computadores. Entendemos que, apesar 

de algumas lacunas especialmente no que tange aos programas de pós-graduação, que mesmo 

nos dias de hoje ainda não disponibilizam suas produções em seus sítios na internet, o citado 

levantamento foi bastante satisfatório. 

Como dissemos antes, fomos à procura de teses de doutorado e artigos publicados 

nos principais periódicos da área da Geografia com discussões que pautassem a escola como 

espaço geográfico. Utilizamos as informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) para identificarmos os cursos de doutorado em 

Geografia, assim como para selecionar os periódicos a se consultar. 

Para a busca das teses, um primeiro passo foi identificar os programas de pós-

graduação em Geografia que ofertam doutorado. Recorremos, então, à lista de cursos de 

mestrado e doutorado reconhecidos e recomendados por CAPES até 2015. Lista que apontava 

no Brasil, 58 programas de Pós-graduação stricto sensu em Geografia, sendo que destes, 32 

ofertam curso de doutorado. O passo seguinte foi entrar na página de cada um destes 32 

programas, em alguns casos do departamento ou da biblioteca da universidade que sedia o 

programa, à procura do acervo de teses de doutorado defendidas. Ao encontrar o banco de 

teses, fizemos uma seleção pelo recorte temporal estabelecido, de 2000 a 2015. A partir daí 

partimos para identificar se havia alguma tese defendida que fizesse alusão à escola como 

espaço geográfico.  

Dos 32 cursos da área da Geografia listados pela CAPES, 17 deles são cursos 

novos, com criação posterior a 2010, sendo que em 9 não  existem ainda teses defendidas, 

pois foram criados entre 2013 e 2015. É importante registrar também que três instituições 

disponibilizam somente parte do banco de teses. Enfim, vamos aos dados deste nosso 

levantamento. Consultamos ao todo 1869 teses de doutorado defendidas entre 2000 e 2015, 

dessas apenas 37 versavam sobre ensino de geografia e nenhuma tratava a escola como 

espaço geográfico. 
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Nosso levantamento se estendeu também por periódicos especializados na área da 

Geografia. Utilizamos como critério para seleção das revistas o Qualis-Periódicos
23

 da 

CAPES. Tomamos como recorte os quatro estratos, mais elevados dessa classificação, A1, 

A2, B1 e B2. Dentre os periódicos desses estratos destacamos para o levantamento 13 

revistas, sendo 10 nacionais e 3 estrangeiras. Os periódicos brasileiros são Geographia, 

Mercator, Ra'ega, Geousp, Geosul, Revista da Anpege, Sociedade e Natureza, Geografia (Rio 

Claro), Boletim Goiano de Geografia e Ateliê Geográfico; os do exterior são Scripta Nova e 

GeoFocus (Espanha) e Finisterra (Portugal). 

Foram levantados 4.268 artigos publicados em 374 números dos periódicos 

citados acima, entre os anos de 2000 e 2015. Dentre esses artigos, 126 situam-se na linha do 

ensino de Geografia, sendo que apenas um deles toca na questão da escola enquanto espaço 

geográfico.  

O único artigo encontrado que trata do espaço escolar está intitulado como 

“Representação do espaço escolar a partir de mapeamento coletivo: uma abordagem da 

geografia humanista” da autoria de Lawrence Mayer Malanski e Salete Kozel e foi publicado 

na Revista Ateliê Geográfico em seu volume 9, número 2 (2015). Este artigo pensa a escola 

enquanto espaço, no entanto, tem como escopo as representações das pessoas que vivem a 

escola diariamente. A leitura do espaço é realizada a partir de paradigmas da Geografia 

Humanista, utilizando-se de mapas mentais coletivos.  

Para além desse artigo, conseguimos, por indicação de colegas, outro artigo e uma 

dissertação de mestrado. O artigo, que traz como título “As representações sociais atribuídas 

ao (sub)espaço geográfico escola”, tem como autor Kinsey Pinto e foi publicado no 10º 

Encontro Nacional de Práticas de Ensino de Geografia – ENPEG. O autor compreende o 

espaço escolar como um subespaço que faz parte do todo. Seu trabalho, sob o amparo 

enunciado do Paradigma da Complexidade, toma como objeto as representações sociais que 

são atribuídas ao (Sub)espaço Geográfico Escola. A Dissertação de Mestrado “A escola numa 

perspectiva espacial” da autoria de Roberto Marques, foi defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense. O 

autor investiga a escola sob o ponto de vista das suas especificidades como espaço. Para tanto, 

                                                
23Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 

intelectual dos programas de pós-graduação. A Capes disponibiliza, em sua página on-line, a lista com a 

classificação de todos os veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua 

produção. Essa classificação é realizada pelas áreas do conhecimento e enquadra os periódicos em oito 

estratos, a saber: A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C. Sendo o estrato A1, o mais elevado e o C, com peso zero. 
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se referencia, principalmente, em Milton Santos e Doreen Massey. Destaca alguns momentos 

e lugares na escola, buscando compor um quadro do funcionamento da instituição.  

Assim como esses três trabalhos citados, defendemos aqui a possibilidade de 

compreender a escola como espaço geográfico. Cada qual ao seu modo, a partir de seus 

pressupostos e referenciais distintos, mas tendo como ponto em comum o entendimento da 

importância de se lançar um olhar geográfico sobre a  escola, ou seja, de buscar compreendê-

la em sua espacialidade.  

Como já foi anunciado desde o início, nossas concepções de espaço estão 

balizadas, especialmente, por dois autores Harvey (2012) e Lefebvre (2006). Retomemos à 

ideia geral de Harvey, presente no primeiro capítulo, para quem o espaço possui três 

dimensões, absoluta, relativa e relacional. O espaço absoluto é aquele que conjuga forma, 

volume, tamanho, altura etc. Está ligado à materialidade. O espaço relativo, como o próprio 

nome indica, é o que relativa a alguma coisa. Na relação com outros espaços, tempos, objetos 

e eventos, o espaço deixa de ser absoluto, ganhando uma relatividade. Por último, o espaço 

relacional também está na trama das relações, que o faz alcançar elementos imateriais mais 

sensíveis, como imaginação, sonho, afeto etc. 

O autor afirma que, essa tríade de conceitos, apesar deles estar constantemente 

interagindo entre si, estão na mesma medida, em permanente tensão dialética um com o outro. 

A depender da ocasião, o espaço toma uma ou outra face. Harvey diz que “o espaço não é 

absoluto, nem relativo, nem relacional em si mesmo, mas ele pode tornar-se um ou outro 

separadamente ou simultaneamente em função das circunstâncias.” (2012, p. 14). 

A nosso ver, essas três dimensões, assim como no espaço geral, estão presentes na 

escola, portanto isso nos autoriza a tratar a escola com espaço geográfico. Vejamos como isso 

ocorre no cotidiano da instituição. 

Sob um primeiro olhar, a escola é um espaço absoluto. Possui um conjunto de 

objetos que traduzem sua existência material - muro, prédio escolar, pessoas, mesas, cadeiras, 

quadra de esportes, livros, armários, projetores, computadores, materiais didáticos e outros. 

Qualquer um ao chegar numa escola enxerga isso.  

Um jovem-aluno, no seu primeiro dia de aula do ano letivo, ao chegar à escola, se 

depara com o portão fechado, que se abre no turno da manhã somente próximo às 7h, então 

fica escorado no muro até o momento de adentrar a instituição. Ao entrar passa pelo pátio e 

corredor, e vai para a sala de aula. Na sala de aula encontra um espaço apertado, com pouca 
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luminosidade e ventilação, além de paredes sujas e descascadas, mesas e carteiras pichadas, 

luminárias que não funcionam, quadro negro trincado. No intervalo vai ao pátio, encontra os 

amigos, caminha pela escola, toma água e vai ao banheiro. Toca o sinal, ele retorna à sala de 

aula, assiste ao professor falar e falar, faz atividades do livro didático. Recolhe os materiais, 

põe na mochila e antes mesmo do sinal, já se levanta para sair da sala e da escola. 

Ao olharmos nas entrelinhas da rotina escolar desse jovem-aluno, podemos sair 

unicamente do espaço absoluto e caminhar rumo ao espaço relativo e relacional da escola. 

Vejamos.  O muro nas proximidades do portão da escola, antes e ao fim da jornada escolar 

diária, serve com ponto de encontro para conversas e brincadeiras entre os jovens. A sala de 

aula demonstra-se acanhada em função do grande número de alunos em cada turma. Espaço 

que pode ter pouca luminosidade e apresentar-se excessivamente quente em relação ao tempo 

atmosférico do dia. Em dias muitos chuvosos a dinâmica da escola e de seus diversos espaços 

se alteram. Obviamente, os espaços abertos, como pátio, quadra e proximidades do portão 

passam a ser pouco frequentados, enquanto os demais espaços tornam-se sempre povoados. 

Em épocas de temperaturas mais frias os jovens aparecem de agasalhos, preferem espaços 

fechados, o lanche da escola passa a ser mais de comidas e bebidas quentes. As salas de aulas 

passam a ter portas e janelas sempre fechadas.  

O mesmo espaço, antes absoluto, ao agregarmos outros elementos permite-nos lê-

lo em sua conotação relativa. O muro nas proximidades do portão é refuncionalizado, torna-se 

espaço de encontro. A função material do muro, de separar o que está dentro do que está fora 

da escola é relativizada em decorrência da prática espacial dos jovens como lugar de encontro. 

A sala de aula é pequena em relação ao número de alunos da turma. O espaço da sala de aula 

não é a priori diminuto, o é em relação à quantidade excessiva de alunos. O espaço da escola 

altera sua dinâmica na relação com o tempo atmosférico. Eis que emerge o espaço escolar 

relativo. 

Chegando à escola, o jovem encontra o portão fechado o que o obriga a 

permanecer do lado de fora sem a menor condição para esperar; ele tem que permanecer de pé 

ou sentado na guia da calçada; ao entrar na escola tem que seu tempo é cronometrado e 

normatizado para tudo que vá fazer; as relações são muito hierárquicas e rígidas; as paredes 

da sala de aula são sujas e feias, aliás, a escola toda tem um aspecto de abandono; os espaços 

são muito fechados; a biblioteca e laboratórios -quando funcionam- fazem-no de forma 

precária; os espaços e tempos para sociabilidade são reduzidos e precários.  
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A conjugação de tudo isso, e de mais um leque de outras coisas, produz uma 

imagem do espaço escolar. Imagem de precariedade, abandono, insalubridade, decadência etc. 

O sujeito da escola, aquele nosso jovem-aluno antes mencionado, constrói um imaginário 

sobre o espaço da escola. Junto com as práticas e as vivências individuais e coletivas, 

desenvolve um certo tipo de afeto para com a escola. A inquietude e agonia, manifesta-se pelo 

jovem-aluno e toda a turma ao se aproximar do horário do recreio e do fim da última aula; em 

que todos não veem a hora de sair da sala de aula, por já estarem há mais de duas horas ali 

confinados. Em meio a essas práticas espaciais, ao solicitar licença ao professor para sair da 

sala de aula, nosso jovem-aluno vai ao banheiro. Ao notar que está sozinho, retira do bolso 

uma caneta de marcar texto vai até a inscrição FJG, faz um traço sobre ela e logo a frente 

escreve TEV
24

. Tem, por traz dessa prática, uma filiação a uma torcida organizada e uma 

disputa por territórios com a torcida rival.  

As imagens forjadas no cotidiano da escola, juntamente com o afeto, as sensações 

de aconchego ou de medo estão no campo do espaço relacional. A inquietude e o frenesi na 

véspera da saída da sala de aula, assim como as disputas simbólicas das torcidas organizadas, 

para muitos invisíveis, por exemplo, ultrapassam as dimensões do absoluto e do relativo. 

Temos agora algumas situações corriqueiras que nos dão a límpida noção de que há uma 

dimensão relacional no espaço escolar. 

Retomemos agora a teoria de Lefebvre sobre a produção do espaço. Para o autor, 

importa saber não somente sobre a distribuição de objetos pelo espaço, pois mais significativo 

é, sem dúvidas, enxergar o espaço enquanto produção. Produção realizada por meio da tríade: 

vivido, percebido e concebido - momentos distintos, mas indissociáveis.  

Conforme Lefebvre (2006), o espaço é produzido pela tríade indissociável do 

percebido, concebido e vivido. Instâncias que se mantêm em constante relação dialética. O 

autor define o espaço concebido como aquele do planejador, arquiteto, urbanista. O espaço 

concebido, racionalizado, projetado é o espaço dominante. O espaço percebido é engendrado 

pela percepção dos sujeitos sociais a partir de suas experiências cotidianas. O vivido é produto 

das vivências sensíveis dos sujeitos na sua relação com espaço. O percebido e o vivido são 

espaços dominados.  

                                                
24Torcida Esquadrão Vilanovense (TEV) e Força Jovem do Goiás (FJG) são as duas grandes torcidas 

organizadas de futebol do estado de Goiás, atuando principalmente na Região Metropolitana de Goiânia.  
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O espaço concebido é um constructo elaborado intelectualmente, portanto, 

objetivo, racionalizado, intencional. As representações do espaço, ou seja, o espaço 

concebido, para Lefebvre, são projeções produzidas por planejadores, urbanistas, cientistas e 

agenciadores do espaço. O autor complementa afirmando que essas representações do espaço 

penetram na prática social e política. Sendo o espaço dominante na sociedade por estar 

embebido do/no modo de produção.  

A prática espacial consiste numa projeção no espaço da prática social. A prática 

espacial está ligada às competências e performances próprias de cada membro de uma dada 

sociedade, engendrando o espaço percebido. É importante destacar que o espaço percebido é 

essencialmente qualitativo, fluido, dinâmico. Lefebvre (2006) diz que a prática social é 

definida pela vida cotidiana dos sujeitos sociais. As práticas espaciais executadas nas 

experiências ordinárias da vida das pessoas, no e com o espaço, possibilitam que elas 

apreendam esse espaço por meio de seus aparelhos sensoriais, produzindo percepções. 

Portanto, o espaço percebido é aquele apreendido nas experiências com o mundo, ou seja, 

constitui-se na dimensão prática da vida cotidiana dos sujeitos sociais.  

O espaço de representação é o espaço vivido por meio de imagens e 

representações. Lefebvre diz que “Os espaços de representação, vividos mais que concebidos 

[...] Penetrados de imaginário e de simbolismo, eles têm por origem a história, de um povo e a 

de cada indivíduo pertencente a esse povo” (2006, p. 70, grifos do autor). No rol das 

vivências, no e com o espaço, figuram os lugares da paixão e da ação - das situações vividas. 

O autor salienta que  

os espaços de representação não seriam produtivos, senão de obras simbólicas, 

frequentemente únicas, por vezes determinando uma direção “estética”, esgotando-

se ao fim de um certo tempo depois de ter suscitado uma série de expressões e de 

incursões no imaginário. (LEFEBVRE, 2006, p.71). 

Para Lefebvre “O vivido do espaço não permanece fora da teoria. [...] Ao 

contrário: o vivido faz parte do teórico e a separação cai (mas não a distinção e o 

discernimento) entre conceber e viver.” (LEFEBVRE, 2006, p. 429). O vivido é o acontecer 

da vida, é o corpo em/no movimento de suas experiências dia-a-dia no espaço. O espaço 

vivido está no campo do ordinário, do banal. 

A ordem do concebido causa ressonância em todas as dimensões do espaço, 

entretanto, interfere especialmente no espaço absoluto e relativo.  As representações do 

espaço, ou espaço percebido e vivido, associam-se, principalmente, ao espaço relacional. 
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Utilizando essa teoria para lermos a escola, podemos dizer que, assim como 

ocorre com o espaço mais amplo, o espaço escolar é produzido socialmente. Produção que se 

dá a partir do âmbito do concebido, do pensado, do projetado desde as escalas maiores do 

sistema educacional até a escala da própria escola; do percebido, das experiências e práticas 

espaciais de professores, estudantes, gestores e toda a comunidade escolar que em suas 

atividades produtivas corriqueiras, banais, produzem também o espaço escolar; e do vivido, 

em que indivíduos, no seu dia a dia, vivenciam o espaço escolar, fazendo emergir sensações, 

afeto, imaginação, corroborando para produzir o próprio espaço.  

Retomemos o exemplo anterior do jovem-aluno para tentar ilustrar as categorias 

de Lefebvre. Chegando à escola nosso estudante adentra num espaço e tempo previamente 

concebidos, tanto para ele, como para professores e coordenadores, enfim, para toda a 

comunidade escolar. O portão, sala de aula, pátio, biblioteca, quadra de esportes, laboratório, 

corredores, banheiros, sala de professores, almoxarifado, sala da diretoria, sala da secretaria, 

cozinha e todos os outros espaços, todos os equipamentos, mobiliário, livros e materiais os 

mais diversos (espaço absoluto), assim como todos os horários minuciosamente estabelecidos 

(tempo absoluto); tudo foi pensado para estarem presentes ali. Desde o ministério da 

Educação, passando pelas secretarias e subsecretarias estaduais e municipais, intelectuais que 

refletem sobre a educação, além da gestão e as instâncias deliberativas de cada unidade 

escolar e o professor, atuam cada qual ao seu modo e na sua esfera, projetando, concebendo o 

espaço escolar. Esse é o espaço concebido ou representado. 

A despeito da pujança do concebido, não somente essa representação do espaço 

constitui o espaço. Entram em cena também os sujeitos sociais.  Ao adentrar aquela escola já 

à sua espera, o jovem age. Ele assiste às aulas, faz atividades, escreve, lê, socializa com os 

amigos, brinca, briga, conversa, joga bola, usa o smartphone, lancha, caminha pelo pátio, foge 

da aula e vai para a quadra, ajuda o professor carregando a caixa de giz e os mapas, pula o 

muro da escola etc. Essas práticas espaciais, experiências cotidianas no e com o espaço 

escolar, como também dos demais sujeitos que nele coabitam, vão paulatinamente produzindo 

uma percepção desse espaço. Percepção essa que, pari passu à sua produção, produz o próprio 

espaço escolar. 

Todo esse repertório de práticas espaciais que faz erigir o espaço percebido 

produz, do mesmo modo, o espaço vivido. As vivências engendradas das atividades banais, 

no e com o espaço escolar, aos poucos incitam a construção de espaços de representação. Que 

são sentimentos, imagens, emoções, sonhos, afetos que permitem aos sujeitos representarem o 
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espaço escolar. Da mesma maneira que a percepção, a representação do espaço escolar 

corrobora para a sua produção, especialmente nas suas dimensões relativa e relacional. 

Depois de lançadas e discutidas as bases teóricas para a compreensão da escola 

enquanto espaço geográfico, iremos apresentar e analisar alguns elementos que caracterizam o 

espaço geográfico das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino.  

 

3.1.1 Algumas características do espaço geográfico da escola contemporânea 

O mundo tem passado por bruscas transformações, especialmente, após os anos 

50 do século XX. Os acúmulos no âmbito da ciência, da técnica e da informação 

possibilitaram que o capitalismo se reestruturasse. Instalou-se uma nova racionalidade em 

termos de processos produtivos, que se tornaram flexíveis. A produção, circulação, 

distribuição e consumo alteraram-se completamente, pois a facilidade da comunicação e os 

transportes mais ágeis promoveram a aceleração do tempo e a unificação dos espaços. O 

processo de globalização se instala pelos lugares.  

A globalização, simultaneamente produz uma unificação e fragmentação do 

espaço. Essa chamada globalização corresponde a uma fase do modo de produção capitalista 

que desencadeia grandes impactos sociais em diversas instâncias. As relações interpessoais 

são menos estáveis, há uma produção de novas subjetividades, a economia é mais e mais 

volátil, a cultura torna-se industrializada, passageira e comercializada. 

Os elementos da globalização não conseguem chegar a todos os lugares, assim 

como a globalização não se instala da mesma maneira nos lugares que alcança. Na sua relação 

com o global, o lugar acolhe elementos da racionalidade hegemônica do mundo colocando-as 

em relação dialética com as contrarracionalidades locais.  

Na atualidade esses processos se intensificaram ainda mais. As fronteiras para o 

capital financeiro e especulativo se diluíram, os mercados são mundializados, as crises 

econômicas têm efeito dominó sobre os diferentes países de todas as partes do mundo. A 

indústria cultural, do lazer e do turismo ganha relevo, transformando todo e qualquer 

elemento, material e imaterial, em mercadoria. A internet e as redes sociais estão cada vez 

mais presentes no dia a dia de quase todas as pessoas, alargando enormemente o mundo 

virtual na sociedade. 
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Ao vislumbrarmos esses processos sociais cabem algumas perguntas associadas à 

escola. Quais os efeitos dessas transformações sociais das últimas décadas no espaço escolar? 

A escola tem assimilado todo esse turbilhão de acontecimentos? Como fica a relação da 

instituição escolar com a sociedade contemporânea que a rodeia? 

A escola, apesar de ser um produto social e histórico não consegue acompanhar o 

ritmo das mudanças do mundo. Ela parece estar sempre atrasada na assimilação dos 

fenômenos processados na realidade que a cerca. O descompasso temporal tem tomado 

proporções maiores nas últimas décadas, exatamente pelo que colocamos anteriormente 

acerca da evolução da ciência, da técnica e da informação, provocando rápidas e intensas 

transformações sociais. 

A cultura ou a prática de uma instituição secular que é a escola tem uma enorme 

pujança. O que faz da escola uma instituição pesada, morosa, lenta, quase engessada, mesmo 

sendo rodeada por uma dinâmica social intensa, rápida, móvel, flexível. A despeito de se 

constituir enquanto um produto social, a escola não consegue acompanhar as mudanças da 

sociedade. 

Por outro lado, a escola tem assumido diversas tarefas que não são de sua 

competência. Tarefas essas relacionadas diretamente à dinâmica social da contemporaneidade. 

A escola, por exemplo, é a responsável por fazer e emitir periodicamente a lista de estudantes 

aptos a poder utilizar o passe escolar para o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros de Goiânia (SETRANSP). Assim como, o cadastro de 

acompanhamento e controle do Programa da Bolsa Família
25

, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, está na escola.  

No entanto, para, além disso, várias outras atividades são impostas à instituição 

escolar, que as abraça sem grande questionamento. Cabe à escola dar a educação que as 

crianças e os jovens não receberam em casa. O professor muitas vezes tem que fazer a função 

de pai, assistente social e psicólogo. O resultado desse acúmulo de atividades que a escola 

acaba aceitando é que fica sem tempo ou, até mesmo, se esquece de desempenhar a sua 

função por excelência que é escolarizar.  

                                                
25

 Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Programa Bolsa Família é um 

programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza 

em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os 16 

milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de 

renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em: 27 de março de 2014. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
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A escola parece sofrer uma crise de bipolaridade. Se, por um lado, ao não 

acompanhar as transformações, nega o mundo para além dos seus muros, por outro, acolhe 

sem maiores questionamentos tarefas ligadas às novas demandas sociais, que não são de sua 

alçada. Acabamos de falar das funções que as escolas e os professores acolhem como no caso 

de programas sociais, passe escolar, professor que tem que ser assistente social, psicólogo etc. 

Simultaneamente a escola nega, por exemplo, o smartphone e até hoje não consegue lidar 

bem com recursos como o computador e a internet. 

Nóvoa (2009) chama essa escola de escola do transbordamento, aquela que 

assume os objetivos assistenciais que acabam se sobrepondo aos objetivos de aprendizagem.  

Para o autor, o transbordamento da escola é um dos efeitos das políticas neoliberais dos 

últimos anos em curso na educação. Libâneo (2012), analisando a escola brasileira dentro do 

quadro das políticas neoliberais, identifica um dualismo perverso em que por um lado temos 

uma escola do conhecimento para os ricos, e por outro, uma escola do acolhimento para os 

pobres. Como temos visto até aqui, as escolas por nós analisadas, efetivamente se aproximam 

das escolas do segundo grupo - acolhimento.  

Do ponto de vista da estrutura física, as escolas públicas estão muito aquém do 

que deveria ser. O prédio da escola está há anos luz dos padrões de construção que vemos na 

cidade. No computo geral, o prédio escolar peca nas questões de não aproveitar a luz natural, 

conforto térmico, salas muito acanhadas, falta de espaços para sociabilidade e atividades 

ligadas à arte, à cultura e ao esporte, entre outras coisas. Sem falar na questão estética, e muito 

menos na ausência, quase que total, de manutenção periódica. Isso tudo é identificado pelos 

jovens-alunos quando eles falam sobre o espaço escolar. Eles apontam, principalmente, a 

depreciação do prédio escolar e a escassa oferta de espaços para esporte, cultura e lazer na 

escola.  

Um jovem da escola 02 faz uma fala bastante crítica e contundente que sinaliza, 

não somente a condição atual da escola em que estuda, mas também credita a 

responsabilidade de tal situação ao governo de hoje e de outrora. O aluno diz “Só você olhar a 

estrutura da escola dá pra você discutir muito sobre o governo atual, não só sobre o governo 

atual, mas governos passados porque faz tempo a construção da escola e ela poderia estar bem 

melhor do que o que vemos agora.” (Aluno, 2014). De forma muito sagaz, esse estudante 

deixa subentendido nas entrelinhas que a condição estrutural da escola, tal como se vê, é 

resultado de um espaço concebido pelo governo/Estado. 
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O isolamento da escola em relação à sociedade, ou ao menos a tentativa dele, fica 

evidenciado direta ou indiretamente, nos discursos dos sujeitos da escola. Relembremos que 

em uma parte da fala sobre a possibilidade da realização de um trabalho de campo fora da 

escola, a coordenadora C expressa até um certo receio que a gestão tem em relação ao 

professor realizar tal atividade. Argumenta que “é um problema sair da escola; é algo 

complicado e complexo; um professor sozinho não pode realizar a atividade, tendo a 

necessidade de dois professores e a coordenação; a responsabilidade por tirar um aluno da 

escola é muito grande”. Tanto nessa escola, como nas outras duas, e pelo que se conhece da 

rede estadual, há por parte da gestão e dos professores quase uma sensação de medo no que 

tange ao assunto. Entendemos que isso ocorre pelo receio de encarar o mundo que cerca a 

escola, mas também pelo fato de não ter a absoluta segurança do controle sobre os estudantes 

fora da sala de aula e fora da escola.  

Ao fazer uma discussão sobre a vida em condomínio, Dunker (2015) diz que os 

muros aparecem como figura da indiferença, da exclusão e segregação. A separação de tudo 

que há fora dos muros pressupõe a eliminação das tensões intra e extramuros. E os limites 

emuralhados são concebidos e vividos ilusoriamente como se fora a totalidade do mundo. 

Nesses termos, o autor diz que 

A lógica do condomínio tem por premissa justamente excluir o que está fora de seus 
muros; portanto, no fundo, não há nada para pensar na tensão entre esse local 

murado e seu exterior. Também não há muito a pensar na tensão intramuros, uma 

vez que, como observamos, a única área de real convivência pública é o playground. 

O espaço já concebido e vivido como falso universal. (DUNKER, 2015, p. 52-53). 

O muro que compõe a lógica do condomínio, conforme o mesmo autor, nos leva a 

quatro figuras patológicas da nossa época, a saber, o ressentimento, o cinismo, a degradação 

do sentimento de respeito e o sentimento de exílio e isolamento. Interessa-nos aqui apenas a 

última figura patológica, pois imaginamos que a ideia de isolamento se aproxima muito do 

que o muro também é para a escola. Para Dunker “O que é propriamente patológico na figura 

sintomática do muro é o desligamento ou a desarticulação que ele produz com relação às 

outras posições da demanda.” (2015, p. 67). 

Trazemos a ideia do muro para o condomínio no intuito de buscarmos 

compreender os muros da escola e seu isolamento da sociedade. Imaginamos que o muro está 

para a escola assim como está para o condomínio. Representa um marco físico que estabelece 

a separação do que está dentro e do que se encontra fora. Isso é perfeitamente vislumbrado no 
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espaço escolar, a tentativa de separar, e por vezes negar, escamotear tudo que ocorre do outro 

lado do muro. 

Essa postura da escola, de ignorar o espaço situado além dos seus muros pode até 

ser inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, parece ser intencional desconsiderar o mundo, pois 

ao considerá-lo é preciso agir, saindo da zona de conforto. Ou melhor, caso a escola descubra 

o mundo com todas as suas desigualdades e contradições, o mundo em toda sua desventura e 

tragédia, será necessário interferir nele. Então se opta por dar as costas ao além muro. 

A cultura juvenil é um exemplo de como a escola deixa de lado questões sociais 

de grande importância. Carrano (2011) constata que, diversos problemas enfrentados pela 

escola hoje residem no desconhecimento dos contextos não escolares, ou seja, dos contextos 

fora da escola, aqueles do outro lado do muro. De acordo com o autor 

A compreensão dos processos de socialização contemporânea dos jovens, o 

reconhecimento dos entraves para a vivência do ciclo de vida e entrada na vida 

adulta, assim como o reconhecimento de experiências positivas, saberes, culturas e 

possibilidades de ação, podem contribuir para o diálogo intergeracional no cotidiano 

escolar e outros territórios educativos. Parto do princípio de que muitos dos 

problemas que os educadores enfrentam nas salas de aula e espaços escolares com os 

jovens alunos têm origem em incompreensões sobre os contextos não escolares, os 
cotidianos e os históricos mais amplos, em que esses estão imersos. Dito de outra 

forma: torna-se cada vez mais improvável que consigamos compreender os 

processos sociais educativos escolares se não nos apropriarmos dos processos mais 

amplos de socialização. (CARRANO, 2011, p. 18). 

Concordamos inteiramente com o autor em que a escola tem que reconhecer a 

cultura juvenil para poder encaminhar a contento o diálogo entre as gerações dos professores 

e coordenadores com a geração dos jovens-alunos. E que muitos problemas escolares advêm 

dessa falta de reconhecimento. Essa é uma questão que entendemos ser de fundamental 

importância para vislumbrarmos uma escola que consiga dar conta, de modo satisfatório, da 

aprendizagem dos estudantes. 

Quando tratamos criticamente dos muros, não queremos defender a inexistência 

total e absoluta dos muros da escola. Até porque entendemos, em certa medida, o dilema dos 

gestores das unidades escolares quanto à sensação de insegurança. Agora também não dá para 

acreditar na panaceia do muro em relação à violência e insegurança que assolam não somente 

a escola, mas a sociedade como um todo. Os muros das escolas da pesquisa (Figuras 25 e 26) 

representam bem os muros, da enorme maioria das escolas públicas da Rede Estadual de 

Educação de Goiás. São muros altos e totalmente fechados, dando a impressão de muros de 
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uma prisão. Esses muros em uma escola impedem até mesmo que vejam o que se passa do 

lado de fora. Impedem a fluidez do espaço. 

 

 
Figura 25: Parte externa da escola 01 com destaque para o muro principal. 
Fonte: fotografia do autor (2015). 

 

 
Figura 26: Parte externa da escola 02 com destaque para o muro principal. 
Fonte: fotografia do autor (2015). 
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Outro recurso de uso recorrente na escola é a normatização dos espaços e tempos. 

O espaço escolar é repleto de normas, incluindo normas tácitas que são fruto da cultura dessa 

instituição. Parece até haver na escola, do mesmo modo como retrata Dunker para os 

condomínios, uma “compulsão legislativa”. Os profissionais da escola, em especial 

professores e gestão, incessantemente estabelecem regras que devem ser seguidas no espaço 

escolar. 

Ao discutir as representações do espaço escolar, Malanski e Kozel (2015) 

salientam que há uma socialização autorizada na escola em determinados espaços. Entretanto, 

em nome de uma organização espacial não há concessão para que os grupos de estudantes se 

apropriem completamente desses espaços, pois o espaço escolar é normatizado e 

hierarquizado. As autoras afirmam que  

Uma socialização autorizada, permitida e prevista pela instituição escolar, diga-se 

assim, ocorre principalmente em espaços com livre circulação de pessoas, como no 

pátio coberto e na quadra poliesportiva. Mesmo assim, não é permitido que grupos 

se apropriem deles de modo pleno, estando sujeitos a normas, leis e as limitações 

espaciais. Já os espaços menores delimitados por paredes, portas e janelas são 

essencialmente funcionais, normatizados e hierarquizados. Essas barreiras físicas 

demonstram criar “mundos” isolados. Necessidades pessoais, hábitos específicos, 
aspectos culturais e sociais são descartados em favorecimento a uma “fórmula” 

pronta de organização. (MALANSKI; KOZEL, 2015, p. 165). 

A extrema necessidade de controle incita essa compulsão pela norma. Muitas 

vezes uma regra tácita torna-se algo inquestionável, cristalizada no espaço escolar como se 

fora uma “norma divina”. Em outros casos, novas demandas sociais exigem uma tomada de 

posição, que é resolvida pelo estabelecimento de um conjunto de leis. O que está em jogo é a 

tentativa de padronizar comportamentos e homogeneizar o espaço escolar, deixando todas as 

tensões e turbulências dos fenômenos sociais do outro lado do muro. 

Não que estejamos na defesa de um espaço escolar sem qualquer regra. O que 

criticamos são espaços totalmente delineados por força normativa, sem lugar para a liberdade, 

criação, alegria. Espaços altamente normatizados tornam-se claustrofóbicos. Vejam o caso 

dos professores no espaço escolar, tem cargas horárias semanais desgastantes, podendo chegar 

até 60 horas semanais, sendo 42 horas em sala de aula. Nessa carga horária o tempo é 

cronometrado para entrar e sair de uma sala de aula, seu roteiro pelas diferentes salas de aula 

é previamente estabelecido, nem sempre ao seu gosto. Resta-lhes 20 minutos de intervalo que 

praticamente é cumprido na sala dos professores, quando ela existe. O tempo que o professor 

permanece na escola é consumido tão e somente com aulas, sem condições para atender e 
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conversar com os alunos, dialogar e pensar atividades no coletivo com os pares, fazer uma 

leitura na biblioteca etc. 

Para os jovens-alunos a situação é pior. Há horários também muito rígidos, 

passam um período longo confinados numa sala de aula, excetuando-se o período do recreio. 

A sala de aula é o espaço mais normatizado da escola, onde não se pode conversar, sorrir, 

levantar, caminhar, ouvir música, usar o smartphone... Os espaços e tempos para socialização 

e atividades no campo das artes, cultura e esportes são diminutos. Vejamos os relatos de três 

alunos da escola 03 

Temos horário para sair, só na segunda e quinta aula. E agora tem que ter até crachá 

para sair da sala. Também se pegar no corredor sem crachá se ...! 

Também é proibido o uso do boné, porque a coordenadora disse que não pode 

porque dá muita briga dentro da sala de aula, povo pega boné e fica jogando para 

fora. 

Aqui proíbe o fone de ouvido. Esse ano eles liberaram o foninho no intervalo. Ano 

passado eles não deixaram nem no intervalo, se pegasse o foninho aqui no corredor, 

já era. Só devolve quando o responsável vir buscar. 

É muito comum as escolas se colocarem numa posição distanciada da sociedade, e 

negarem pela via da normatização, simultaneamente furtando-se ao seu papel de ensinar. Não 

raras vezes a escola nega os fenômenos, eventos, fatos evidenciados na realidade social, um 

exemplo são as torcidas organizadas de futebol. Principalmente na Região Metropolitana de 

Goiânia (RMG), a atuação de territorialização das torcidas organizadas são mais contundentes 

no esquadrinhamento da cidade, de forma às vezes violenta. Como uma forma de negar esse 

fenômeno, as escolas proíbem o uso de vestuário, em especial, camisas das torcidas 

organizadas e de times de futebol. Outro exemplo é a proibição do uso do celular no espaço 

escolar. Mas, temos também a proibição do uso de decotes e roupas curtas, ou o uso de bonés. 

Ao invés de a escola reconhecer o fenômeno social, compreender e tratá-lo em seu espaço 

opta-se por proibir. Esquiva-se do papel de educar utilizando-se do ato de legislar. A gestão 

da escola comporta-se tal e qual o síndico sádico do condomínio com seus regulamentos 

masoquistas, como diria Dunker. 

Estes espaços extremamente normatizados que minam a existência de práticas 

espaciais mais livres, somando-se ao muro completamente fechado que aparta aquilo que está 

dentro do que está fora da escola impossibilitando que ao menos enxergue o outro lado, já cria 

a sensação de clausura. De fato, a paisagem do espaço escolar, não raro, é recortada por 
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grades e cadeados. Estes aparecem em diversas portas como do almoxarifado, depósito, 

secretaria, laboratório e biblioteca. Nas salas de aula portas metálicas e grades nas janelas.  

Tomemos como um exemplo concreto a escola 01, que para se ter acesso à parte 

interna da escola é necessário passar por três portões. Um primeiro, que em horários letivos 

permanece aberto; passando por ele temos acesso a uma entrada completamente gradeada e 

fechada à base de corrente e cadeado. Passando-se por esse portão, que fica sob a guarda de 

uma funcionária da escola, tem-se acesso à secretaria e à diretoria. Mas para adentrar na parte 

interna da escola tem que passar por outra entrada com portão totalmente fechado (Figura 27). 

 

 
Figura 27: Pátio com terceiro portão que dá acesso a parte interna da escola 01. 
Fonte: fotografia do autor (2015). 

 

Do lado esquerdo da fotografia temos o portão descrito acima, e ao lado podemos 

ver a porta de um pequeno depósito, uma porta de aço com grades. Seguindo para o lado 

direito da fotografia notamos uma sequência de janelas com grades e, entre as duas primeiras 

janelas, a entrada de um corredor que dá acesso às salas de aula, também gradeada. Na mesma 

escola a entrada da biblioteca possui uma porta de aço com grade e cadeado (Figura 28 B). 

Grade e cadeado que também podem ser vistos na entrada do corredor que dá acesso à sala 

dos professores e aos laboratórios (Figura 28 A). 
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Figura 28: (A) grade na entrada do corredor de acesso a sala dos professores e 

laboratórios. (B) grade na porta de entrada da biblioteca. 
Fonte: fotografias do autor (2015). 

 

A configuração espacial que produz a percepção da escola como prisão é o que 

verificamos ao longo da pesquisa, a partir das falas de alguns alunos e até de professores. Um 

aluno ao falar do espaço da escola 03, diz “Aqui parece uma prisão com o portão tudo 

fechado”. Outro jovem emenda “Parece mesmo!”. Um terceiro fala em tom irônico “Se você 

passa mal e se tiver quase morrendo, você sai. Mas se não provar que tiver morrendo é 

difícil.”. Já uma aluna da mesma escola diz que “às vezes a gente se sente como presidiário. 

Tem vez que a gente não pode ir nem no banheiro.” 

Esse tipo de percepção, como dissemos, pode ser apresentada também por 

professores. O professor B, por exemplo, menciona a ideia de prisão ao falar da sala de aula. 

Ele diz que é o espaço que os jovens-alunos menos gostam, e completa “A sala de aula é uma 

prisão. E outra coisa, não é só para o aluno é para o professor também!” (Professor B, 2014). 

Para este professor, a escola representa uma clausura não somente para os jovens-alunos, mas 

também ao professor.  
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A leitura da escola como espaço que aprisiona aparece também numa descrição de 

uma das escolas de Ensino Médio pesquisadas por Bento (2013), escola essa da Rede Pública 

de Ensino de Goiânia. A autora assim relata   

O concreto, o tom cinzento, os portões enferrujados, as correntes, os cadeados e a 

degradação fazem da escola um espaço que se assemelha a uma prisão, com limites 

precisos, desencadeando, muitas vezes, uma atitude de resistência por parte dos 

alunos e, até, dos professores. (2013, p.94) 

Para Lefebvre, no espaço produzido “os atos produzem o ‘sentido’ próprio sem 

que ‘se’ tenha em conta. O espaço repressivo conduz à repressão e ao terror, mesmo se os 

signos ostensivos do contrário (o consentimento, a aprovação, a alegria) nele se 

multiplicarem.” (2006, p. 205). Dessa forma, é o espaço escolar um espaço repressivo, e em 

certa medida, os sujeitos não têm consciência. Mesmo havendo ações consensuais de 

validação do oposto, além de espaços e tempos de alegria que figuram no espaço escolar, a 

repressão impera.  

O mesmo autor afirma que “No espaço do poder, o poder não aparece como tal; 

ele se dissimula sob ‘a organização do espaço’. Ele elide, ele elude, ele evacua. O que? Tudo 

o que se opõe. Pela violência inerente e, se esta violência não é suficiente, pela violência 

aberta.” (LEFEBVRE, 2006, p. 436). A organização espacial camufla o poder que por ali 

circula. Poder que oprime, elimina, expulsa tudo e todos que se contrapõem, o que ocorre por 

via da violência tácita cotidiana ou aberta. Entendemos que o espaço escolar é um espaço de 

poder cuja organização oculta essas relações hierarquizadas, a compulsão legislativa, a 

violência e a clausura. 

O espaço escolar estabelecido hoje causa estranhamentos ao jovem-aluno, pois 

além de todos esses elementos, como dissemos anteriormente, ele busca se colocar numa 

condição de distanciamento da sociedade. Conforme Morduchowicz  

La escuela, sin embargo, no siempre parece advertirlo. Y lo que resulta de este 

desconocimiento es un desencuentro y divorcio entre la cultura escolar y la cultura 

juvenil. Los jóvenes se mueven en un universo regido por unos parámetros distintos 

de aquellos que legitima la cultura escolar. Los adolescentes viven en una cultura de 

lo simultáneo, pero se encuentran con un aula que solo privilegia o lineal. 

(MORDUCHOWICZ, 2008, p.18-19). 

O desencontro temporal da dinâmica social em relação à escola faz com que esta 

ignore a cultura juvenil, portanto o jovem. Essa cultura deveria ser devidamente apreendida, 
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pois os jovens estão no centro do processo de ensino-aprendizagem. Daí, muitas vezes, os 

professores e gestores da escola imaginam um jovem idealizado. A mesma autora afirma que 

a instituição escolar permanece, em termos gerais, “al margen de los procesos de 

configuración sociocultural de las identidades juveniles, y sigue pensando al joven como el 

ideal que de él aparece en los libros de texto, que debe cubrir ciertas etapas y expresar ciertos 

comportamientos.” (MORDUCHOWICZ, 2008, p. 19). 

A escola como espaço de estranhamento, o jovem-aluno pensado como ideal, 

transforma a escola, como já disse Chaveiro (2011), no reino da perplexidade. Os sujeitos não 

se entendem, nem entre si, nem com o espaço. Os gestores e professores investidos da cultura 

escolar olham para o jovem real como se fora o ideal. O jovem-aluno chega à escola e 

encontra um espaço que nada condiz com sua cultura. Eis que o desencontro está colocado, 

eis o espaço da perplexidade. 

Como já discutido, conforme Lefebvre, o espaço concebido ou as representações 

do espaço perpassam o percebido e o vivido. A organização e a dinâmica do espaço escolar 

passam pela percepção e a vivência dos sujeitos escolares. No entanto, mais uma vez 

gostaríamos de chamar a atenção para a pujança do espaço dominante, o concebido. O espaço 

contém “[...] representações derivadas da ordem estabelecida: estatutos e normas, hierarquias 

localizadas e lugares hierarquizados, papéis e valores ligados aos lugares. Estas 

‘representações’ impõem, prescrevem, no e pelo espaço que as suporta e que faz sua eficácia.” 

(LEFEBVRE, 2006, p. 422). 

Mas, a dimensão relacional, as práticas espaciais, percepções e vivências vão se 

afirmando na dinâmica do espaço, muitas vezes na forma de irreverência, escape, 

questionamento, fuga, contrarracionalidades etc. 

Por fim, registamos que diante do levantamento ora exposto estamos convencidos 

que nossa pesquisa trilha caminhos inéditos em meio a uma ínfima produção acadêmica sobre 

a temática. Portanto, trazemos uma contribuição para a Geografia, em especial, a linha do 

Ensino de Geografia. Além do mais, esse esforço de ler a escola na sua dimensão espacial, 

certamente auxilia na composição da compreensão da instituição escolar.  

Na próxima seção buscaremos empreender uma reflexão acerca da escola como 

um equipamento, espaço público urbano. A ideia é pensar o espaço escolar como parte do 

espaço urbano, espaços que estabelecem relação de mão dupla um com o outro.   
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3.2 - Espaço escolar como espaço urbano 

 

A rotina da enorme maioria das crianças e jovens brasileiros
26

 tem, ou pelo menos 

teve em algum momento, no espaço escolar um de seus itinerários. Mesmo os adultos, aqueles 

senhores e senhoras das gerações anteriores (dos nossos pais e avós), que por uma ou outra 

razão, não tiveram condições ou oportunidades de frequentar a escola (alguns até que 

passaram e/ou passam o constrangimento de ter que sujar o polegar para utilizar suas digitais 

no lugar da assinatura, ou aqueles que somente aprenderam a desenhar seu nome) estiveram 

nessa instituição para fazer matrícula de um filho ou participar de alguma reunião de pais etc. 

Em última alternativa, quem jamais foi a uma escola, tem ao menos uma ideia dela. 

A realidade de um país como o nosso, de gigantescas dimensões e diversidades 

geográficas, permeado de grandes desigualdades sociais, de escolas predominantemente 

urbanas, e em que somente a partir da década de 1970 a maioria da população rural deixou de 

ser maioria, diz um pouco acerca da diminuta ou nenhuma escolaridade de brasileiros nos 

estratos de idades mais avançadas. Havia e, ao que parece, ainda há dificuldade da população 

rural, principalmente a maior parte não abastada, em acessar serviços básicos, que o campo 

não oferece, obrigando-os a irem para as cidades. Dentre esses está o acesso à educação – 

possibilidade e condições de frequentar a escola.  

Não é raro ouvirmos relatos, de avós ou outras pessoas da mesma geração, sobre 

as dificuldades que viveram no campo no que concerne à produção, trabalho, transporte, 

saúde e educação. Geralmente, suas falas acerca da escola apontam para um certo lamento de 

não terem tido condições de estudar. Outrossim, transparece, por vezes, um sentimento de 

reconhecimento da importância do letramento, expresso na forma que eles sabem e em seu 

universo de significações, e um acanhamento pela falta do domínio do mundo das letras. Mas 

relatam os esforços empenhados, os sacrifícios e os percalços que tiveram de superar para 

poderem oportunizar minimamente estudo aos seus filhos.   

Conforme o Censo de 2010 do IBGE, apenas 15,65% da população brasileira 

vivia em situação rural, contra 84,35% em situação urbana. Além das escolas rurais, a 

proximidade física maior com as escolas urbanas, assim como as novas demandas do mundo 

contemporâneo, para o citadino os dados de analfabetismo têm diminuído e o tempo/anos de 

                                                
26 Segundo o PNAD/2011 no Brasil, 98,2% das crianças de 06 a 14 anos de idade frequentavam a escola, já os 

jovens com idades de 15 a 17 anos a porcentagem cai para 83,7%. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. 
Acesso em: 05 de mar. de 2014. 

http://www.ibge.gov.br/
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permanência na escola têm aumentado. A ausência de instrução tende, grosso modo, a causar 

maior embaraço na complexidade da realidade urbana do que no campo. 

Desde o século XIX, o modo de vida urbano ganha terreno em várias partes do 

mundo. E nas últimas décadas registra-se um intenso processo de urbanização em nível 

planetário. Portanto, concordamos com Cavalcanti quando afirma que 

A cidade é referência básica para a vida cotidiana da maior parte das pessoas. Como 

ponto de partida, pode-se compreender a cidade com uma aglomeração de pessoas e 
objetos (casas, ruas, prédios). Entretanto, mais que essa simples localização 

“concentrada”, ela é um modo de vida. Faz parte do estilo de vida contemporâneo. 

(2001, p. 22). 

É importante, nesse momento, destacar que cidade e espaço urbano são conceitos 

distintos. Porém, se analisados de forma dialética não é possível fazer uma separação absoluta 

entre os dois conceitos. Para Santos (1988), a cidade é a materialização de determinadas 

relações sociais, corresponde à forma, já o espaço urbano são as próprias relações sociais, está 

ligado ao conteúdo. A cidade é o concreto, a dimensão material, portanto visível do urbano. A 

dimensão abstrata que dá sentido à cidade é o urbano. 

A atual produção do espaço urbano é realizada tendo como base a racionalidade 

do modo de produção capitalista, o que faz da cidade, que é uma obra coletiva, ser apropriada 

por poucos. A racionalidade pautada pelo capital determina o arranjo espacial e a dinâmica da 

cidade. Essa lógica de produção do espaço urbano define a distribuição e a circulação de 

pessoas e objetos. Conforme Cavalcanti  

A produção do espaço urbano capitalista tem sua lógica fundamentada na 

necessidade de aglomeração que tem o capital, mas também na necessidade de 

ocultar contradições sociais. Isso faz com que essa produção resulte em diferentes 

lugares, de diferentes classes e de diferentes grupos – lugares contraditórios. 
(CAVALCANTI, 2008, p. 68). 

Na dialética da produção do espaço urbano, a racionalidade hegemônica do capital 

produz contrarracionalidades. As quais representam outras formas de racionalidade 

produzidas, sobretudo pelos excluídos socialmente. A contradição do movimento da vida no 

espaço urbano leva a insurgência das contrarracionalidades. 

Escola e urbano estabelecem uma relação de mão dupla. A vida urbana invade a 

escola. Vários dos elementos presentes no espaço urbano figuram também no espaço escolar. 

O urbano se insere na escola, do mesmo modo, que a escola extrapola seus muros e torna-se 

presente no urbano. A instituição escolar se insere na teia de relações do espaço urbano. Bento 
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afirma que “O saber escolar se difunde, atua e se modifica a partir de sua interação com a vida 

social e urbana.” (2011, p. 81). 

A cidade lança também à escola formas outras de socialização, advindas, por 

exemplo, da rua e dos espaços públicos, as quais podem mostrar-se em determinados 

momentos complementares ou antagônicos. A instituição escolar, diante dessas formas de 

socialização, pode agir de maneira a repudiar e negá-las ou apropriar-se de alguns elementos 

aproveitando-os na tentativa de utilizá-los no processo de ensino-aprendizagem. Ao discutir o 

tema, Bento (2011, p. 79) afirma que “Nessa perspectiva, a escola, como um todo, inscreve-se 

na cidade como uma experiência cultural, política, estética e de aprendizagem.” A autora 

continua salientando que a cidade deve ser um conteúdo que os estudantes devem apreender, 

pois “enquanto cidadãos precisam aprender a ler e entender as mensagens distribuídas pelos 

ambientes urbanos.”  

Os sujeitos sociais que produzem e reproduzem o espaço urbano são, ao mesmo 

tempo, produtos dele. Estão embebidos da cultura urbana. Esses mesmos sujeitos ao 

frequentarem o espaço escolar transportam a realidade urbana vivida e percebida à escola. 

Trocando em miúdos, os indivíduos, por exemplo, os jovens, que em sua rotina diária 

produzem o espaço urbano, são os mesmos que produzem o espaço escolar. As escolas 

urbanas estão atravessadas pela cultura urbana, portanto, são espaços urbanos. 

Na sala de aula, diferentes conteúdos tratados são perpassados pela categoria 

cidade. Os professores em sua prática docente, ao mobilizarem conteúdos diversos, até como 

modo de aproximar esse conteúdo à realidade do aluno, fazem referência à cidade, a uma 

região da cidade, um bairro ou uma paisagem urbana. No espaço da sala de aula a cidade é 

evocada um cem número de vezes, pelos e para os sujeitos urbanos.  

A escola torna-se a sociedade hodierna – cada vez mais urbana, tecnificada, 

flexível, cambiante, complexa... – elemento indispensável
27 

para produzir o sujeito para viver 

no mundo que aí está. Dessa forma, o espaço escolar passa a ser coabitado por um conjunto 

maior de sujeitos, tornando-o ainda mais diverso em termos de vivências, culturas, 

pensamentos, credos etc. A escola, mais e mais, se sedimenta no rol de espaços significativos 

das experiências dos sujeitos, principalmente crianças e jovens, da urbe.  

                                                
27 A escola enquanto lócus da educação formal torna-se tão indispensável que figura como um direito da criança 

e do adolescente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que 

assegura em seu art. 53 que “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...]”, ao 

mesmo tempo é dever da família e do Estado garantir que todos esses sujeitos frequentem a instituição escolar. 
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Conforme Morais e Cavalcanti (2011, p. 29) “A cidade é inteira uma 

espacialidade, composta de espacialidades em seus diferentes lugares, como totalidade sempre 

aberta, que se faz no mundo da vida”. Seguindo esse raciocínio, diríamos que a escola seria 

uma das espacialidades desses diferentes lugares da cidade. Ou seja, na rede dos espaços 

urbanos, a escola desponta como um nó expressivo, pelo qual, praticamente todos tiveram ou 

têm, por menor que seja, alguma vivência.  

A escola é parte da cidade, nela circula um enorme leque de elementos da vida 

urbana. Os sujeitos escolares, no trânsito entre a cidade e a escola, vão tecendo as relações 

entre ambos. Como bem destaca Bento,  

[...] a escola é a própria expressão da cidade, ali estão representados os diversos 
traços da vida urbana coletiva. O fato de ir e vir da escola envolve o zoneamento, o 

transporte em suas várias representações, o deslocamento em estreita relação com o 

tempo/espaço, a circulação de pessoas, ideias, bens de consumo, além da 

multiplicidade envolvida na cultura urbana expressa na escola. (2011, p. 78). 

Para Neves (2015), os equipamentos urbanos comunitários compreendem 

infraestrutura urbana básica de uma cidade, cuja existência é determinante no bem-estar 

social, desenvolvimento econômico, ordenamento do território e estruturação dos 

aglomerados urbanos. Além disso, eles constituem-se em espaços públicos que funcionam 

como locais de socialização dos citadinos, ou seja, lugar da experiência social. Esses 

equipamentos urbanos comunitários de educação, cultura, saúde, lazer e similares, 

distribuídos pelos diferentes locais da cidade, devem oferecer a toda a população serviços 

públicos básicos.  

As preocupações ambientais das últimas décadas alcançam a cidade. Nesse 

contexto, segundo Neves (2015, p. 508) surge uma gama de termos como “biocidades, 

construções sustentáveis, projetos ecológicos, entre outros que constituem uma tendência 

atual, buscando rever conceitos que priorizam a interação entre edificação, meio ambiente, 

cultura e a cidade como um todo”. Algo que passa a figurar no centro do debate do 

planejamento urbano, na perspectiva de uma cidade que seja mais sustentável, é justamente 

acessibilidade
 à infraestrutura de serviços e equipamentos urbanos. O mesmo autor salienta ainda 

que  

ao tratar de sustentabilidade de bairros ou regiões é fundamental considerar o 

planejamento dos equipamentos urbanos. A sustentabilidade urbana atingida por 

equipamentos urbanos comunitários acessíveis acontece à medida que dotam 

espaços urbanos de certa autonomia, minimizando deslocamentos e incentivando 

interações socioespaciais. A acessibilidade ao equipamento urbano corresponde ao 



154 

 

grau de proximidade, em termos de localização, de que esse equipamento está de sua 

demanda ou usuário. (NEVES, 2015, p. 508). 

Considerar o acesso aos equipamentos urbanos impõe levar em conta os meios 

para os deslocamentos das pessoas. É ter em conta como os espaços públicos serão acessíveis 

a pé, por ciclovias, por transporte público, por automóveis, etc. Vejamos os deslocamentos 

dos sujeitos pesquisados
28

. Se a escola é um desses equipamentos vale discutir a questão. 

Os jovens-alunos das três turmas de 1º ano do Ensino Médio da escola 01 que 

responderam nosso questionário residem em 21 bairros distintos de Aparecida de Goiânia 

(Figura 29). Os bairros mais citados foram Cidade Satélite São Luiz, com 15 indicações; na 

sequência aparecem Jardim Maria Inês, Veiga Jardim e Cruzeiro do Sul, os dois primeiros 

bairros com 5, e o último com 4 moradores; Pontal Sul e Cidade Vera Cruz figuram com 3 

residentes cada uma; Itapuã e Bela Morada tiveram duas indicações cada, o restante dos 

jovens residem cada um em um setor diferente, são eles American Park, Conde dos Arcos, 

Vila Delfiori, Jardim Florença, Mansões Paraíso, Vila Mariana, Monte Serrat, Morada dos 

Pássaros, Jardim Nova Era, Papillon Park, Parque das Nações.  

 

                                                
28 Vale relembrar o que já dissemos na introdução, que somando-se as três escolas, 115 estudantes responderam 

nosso questionário, sendo 59 respondidos na escola de Aparecida de Goiânia, 56 na escola da Cidade de Goiás e 

64 na escola de Jataí. O questionário foi aplicado nas duas primeiras escolas em novembro de 2013 e, na terceira 

em setembro de 2014.  
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Figura 29: Distribuição dos alunos da Escola 01 por bairro em Ap. de Goiânia. 
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É possível observar no mapa anterior que grande parte dos estudantes reside em 

bairros bem próximos à escola. Como exemplo, temos os bairros Cidade Satélite São Luiz, 

Jardim Nova Era, Maria Inês, Mont Serrat e Bela Morada que são limítrofes à escola, além do 

próprio bairro da escola, o Conjunto Cruzeiro do Sul. Outros bairros que estão num raio de 

aproximadamente 2 km da escola são Cidade Vera Cruz, Vila Mariana, Mansões Paraíso, 

Papillon Park. Dois setores que emitem mais estudantes e que não estão dentro desse raio são 

Veiga Jardim que aparece em vermelho, e Pontal Sul em amarelo no mapa.  

Faz-se necessário constar que houve um registro de um estudante que morava no 

Setor Pedro Ludovico, bairro que fica no município de Goiânia, porém bem próximo à divisa 

com Aparecida de Goiânia. Portanto, esse bairro não consta no mapa. 

Com os dados apresentados acima é possível afirmar que a escola atende à 

comunidade circunvizinha dos setores próximos, assim como recebe estudantes de bairros um 

pouco mais distantes. A escola, por ter um porte maior
29

, consegue ofertar vagas para alunos 

de localidades próximas e também mais distantes. Isso faz com que no espaço escolar seja 

possível o encontro de estudantes de várias partes da cidade. 

O meio de locomoção mais usado para o deslocamento do local de moradia à 

escola, segundo os jovens-alunos, é a pé, com 22 respostas; outros 20 disseram fazer o trajeto 

com o carro da família. O terceiro tipo de transporte mais utilizado com 16 referências é o 

transporte coletivo. Realizam o deslocamento de moto cinco alunos, outros 2 vão a escola de 

com transporte escolar e apenas 1 de bicicleta.  

Essas ponderações acerca do transporte utilizado têm estreita relação com a 

distância da residência à escola. A tendência é de que somente aqueles jovens residentes nas 

cercanias da escola realizem o trajeto a pé e os que moram mais distantes utilizem outro meio 

de locomoção como carro, moto e transporte coletivo. E o que se constatou foi realmente isso, 

os alunos que registraram como resposta o meio de locomoção a pé foram somente os 

residentes dos bairros mais próximos a escola. Esse tipo de deslocamento somou quase 35% 

do montante das respostas. Se somarmos o uso de carro e moto como forma de transporte para 

ir à escola tem-se 36%, porcentagem bem maior do que a dos estudantes que fazem uso do 

transporte coletivo urbano, 25%. Número que pode expressar a qualidade pouco satisfatória e 

o descontentamento da população com relação ao transporte coletivo na Região Metropolitana 

                                                
29 Segundo o Projeto Político Pedagógico de 2013 a escola atende, em seus três turnos, 1700 estudantes da 

segunda fase do Ensino Fundamental e de Ensino Médio. 
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de Goiânia. Aqueles que conseguem condições mínimas para adquirir um veículo fazem-no 

para fugir do coletivo. 

 
Figura 30: Distribuição de alunos da Escola 02 por bairro na Cidade de Goiás. 
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Passemos a escola 02. Com a apuração dos questionários identificamos que os 

estudantes das três turmas de 1º anos residem em 11 bairros distintos da cidade de Goiás 

(Figura 30). Os bairros que mais concentram estudantes dessas turmas são o Jardim Vila Boa 

com 9 alunos e o João Francisco com 8 alunos. No Centro e no bairro Aeroporto residem 4 

estudantes em cada, já no Areião moram 3 estudantes. No Bacalhau, Dom Bosco, Rio 

Vermelho e Vila União residem, em cada um desses bairros, 2 alunos. E por fim nos setores 

Vila Santa Izabel e Vila República aparecem ambos com 1 aluno. 

O bairro que mais possui jovens-alunos na escola 02, o Jardim Vila Boa (cor 

vermelha escura), aparece numa distância intermediária em relação aos demais setores. O 

segundo lugar em número de alunos é o setor João Francisco localizado ao lado do Centro, 

portanto mais perto da escola. O setor Bacalhau, como dito anteriormente onde moram 2 

alunos, é o mais distante da escola. Se tomássemos como referência um raio de 2 km no 

entorno da escola, ele teria dentro de sua área 10 dos 11 bairros que figuram no mapa. Estaria 

para além desse raio, apenas, o Setor Bacalhau. 

É possível afirmar que a escola 02 cobre uma população que necessita de Ensino 

Médio em diferentes parcelas da cidade de Goiás. A unidade escolar recebe jovens-alunos 

desde bairros bem próximos como o Centro e João Francisco, sem falar no Areião , onde se 

localiza a escola, até bairros mais distantes como os já relatados acima, Vila Santa Izabel e 

Bacalhau. 

Em termos de como realizam os deslocamentos dos locais de residência até a 

escola, as respostas apontam que a maioria absoluta vai a pé até a escola. Exatamente 60% 

dos jovens-alunos disseram realizar tal deslocamento a pé. Um quantitativo que supera 18% 

vai de carro e 8% utiliza a moto como transporte. Os estudantes que indicaram como meios de 

transporte carro e moto, conforme relatos dos próprios, assim como também pudemos 

observar, pegam carona com os pais, familiares, vizinhos e amigos que os deixam em frente à 

escola. Usam o transporte coletivo urbano fornecido pela prefeitura 10% dos estudantes e 

apenas 3% se desloca de bicicleta.  

Os jovens-alunos das três turmas da escola 03 que responderam nosso 

questionário disseram que residem em 21 diferentes bairros da cidade de Jataí (Figura 31). Os 

setores José Bento, Aeroporto e Epaminondas são onde moram mais alunos da escola, sendo 4 

em cada. No setor Santa Maria residem 3 estudantes, assim como nos setores Progresso e 

Fátima. Possuindo 2 moradores temos o Conjunto Rio Claro e os setores Antena, Bela Vista, 

Granjeiros e Jacutinga. Com apenas 1 jovem-aluno em cada setor aparecem o Colmeia Park, 
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Setor Dom Abel, Hermosa, José Estevam, Vila Olavo, Vila Palmeiras, Popular, Samuel 

Granha, Santa Terezinha e Serra Azul. 

 
Figura 31: Distribuição de alunos da Escola 03 por bairro em Jataí. 
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Vejamos que os bairros com maior densidade de alunos aparecem num raio 

aproximado de 2 km da escola. Esse raio imaginado abarcaria o setor Aeroporto e, ao menos 

parte do Epaminondas e do José Bento, os três bairros na cor vermelha. Alcançaria também os 

setores de laranja, Santa Maria e Progresso e grande parte do setor Fátima. E dos cinco bairros 

em amarelo, somente o setor Jacutinga ficaria fora do nosso raio imaginário. Os bairros em 

verde no mapa, que estão para além de 2 km da escola, seriam o setor Popular e Serra Azul, 

localizados a sudoeste da escola, além do Colméia Park ao norte e os setores Dom Abel e 

Palmeiras a nordeste. 

Ao olharmos a distribuição dos alunos por bairros, nota-se que a escola 03 recebe 

estudantes de diferentes parcelas da cidade de Jataí. Essa escola como um equipamento 

urbano público é frequentada por jovens que vivenciam o espaço urbano a partir de diversas 

localidades. E diferentemente dos outros alunos que responderam o questionário nas escolas 

01 e 02, é importante registrar que na escola 03 havia três dos jovens-alunos que disseram 

residirem na zona rural. Como o mapa anterior traz apenas a área urbana do município, essa 

informação não consta na referida representação.  

No que concerne aos deslocamentos entre os locais de residência e a unidade 

escolar, foram apontados 6 meios de locomoção. Novamente o deslocamento a pé é o mais 

utilizado, quase 32% das respostas dos jovens-alunos. Aproximadamente 27% disse realizar o 

trajeto de carro e 19% de motocicleta. Usam o transporte coletivo urbano pouco mais 4% dos 

jovens, a o transporte escolar é o meio utilizado por 8% dos alunos. Por fim, vão para a escola 

de bicicleta cerca dos 10% dos estudantes da escola 03. 

Dos dados atinentes aos meios de locomoção dos alunos das três escolas alguns 

números nos chamam a atenção. Na escola 01, em comparação com as demais escolas, o 

destaque é para uso do transporte coletivo urbano utilizado por 25% dos alunos. Número, que 

apesar de expressivo, poderia ser até mais elevado, caso esse sistema de transporte 

disponibilizasse melhores condições aos seus usuários. Imaginamos que essa modalidade de 

transporte é mais acionada do que as outras duas realidades devido à dimensão da cidade, 

Aparecida de Goiânia, com 455.657 habitantes, é consideravelmente maior que Jataí com 

população de 88.006 habitantes e Goiás com 24.727 habitantes. Também relacionado à 

dimensão da cidade, em nosso entendimento, está o fato de que a escola 02 tenha 60% dos 

alunos se deslocando a pé de casa para escola. Goiás, como a menor das três cidades, 

apresenta distâncias absolutas menores, possui ruas e avenidas com trânsito bastante 

tranquilo, além da sensação de segurança mais elevada. Esses elementos corroboram para que 



161 

 

os deslocamentos a pé ocorram com maior intensidade. O destaque da escola 03, em 

comparação com as demais escolas vai para o uso da bicicleta. Aproximadamente 10% dos 

jovens-alunos se locomove de bicicleta para a escola.  

 É importante as escolas serem próximas aos locais de moradia de seus usuários 

(os alunos), pois segundo Neves (2015), isso possibilita o deslocamento dos estudantes a pé 

ou mesmo de bicicleta. E aumenta o leque de possíveis meios de locomoção até esse 

equipamento urbano de educação, o que é bom como uma atividade física dos estudantes e 

torna a cidade mais eficiente do ponto de vista energético. 

Para os citadinos terem acesso ao espaço escolar, assim como para acessar 

qualquer outro espaço público, precisam se deslocar. E deslocamento pressupõe meios para 

tal fim, envolve as formas de transportes na cidade e vias adequadas que possibilitem o 

movimento das pessoas para exercerem seu direito a usufruir da cidade. Os diferentes meios 

de deslocamento pressupõem a produção de diferentes percepções do/no espaço urbano.  

Verificamos que o deslocamento a pé é, nas três escolas da pesquisa, é o meio 

mais utilizado pelos jovens-alunos. O ato de caminhar pela cidade, além de tudo, é uma forma 

de praticar o espaço urbano.  

A racionalidade hegemônica em que se baseiam urbanistas para projetar o espaço 

é legitimada, ou não, pela apropriação cotidiana que fazem os sujeitos sociais. Para De 

Certeau (2001), o pedestre, por meio de sua experiência no espaço, atualiza e organiza o 

espaço geométrico dos urbanistas. O autor salienta que a ação do pedestre de caminhar pelo 

espaço é responsável pela realização espacial, a partir do seu processo de apropriação do 

urbano. Ou seja, o tipo de relação que o caminhante mantém com o seu percurso muda a cada 

passo, ressignificando e, portanto, alterando o próprio espaço. Configurando-se assim as 

dimensões do relativo e relacional, sendo o percebido e vivido da produção do espaço. 

A escola como espaço urbano pode ser pensada também a partir da relação que os 

sujeitos sociais mantêm com tais espaços. Percebemos que a escola, assim como grande parte 

dos espaços públicos, é concebida a partir de uma ideia que nem sempre toca o mundo 

concreto, portanto, fica distante dos anseios e necessidades dos citadinos. Ou seja, o ato de 

conceber e representar o espaço, pouco ou nada, dialoga com as práticas espaciais e o espaço 

de representação. Dai a concepção de espaços ineficientes, inadequados às experiências e 

vivencias dos sujeitos reais. 



162 

 

Esse descompasso do concebido com o percebido e o vivido, juntamente com o 

abandono do poder público desses espaços, em termos de conservação e manutenção produz 

precarização e esvaziamento. Quando não há identificação das pessoas, portanto, não têm 

sentimento de pertencimento, e assim elas não cuidam desses espaços. Em uma reflexão sobre 

o espaço escolar Malanski e Kozel afirmam que  

O espaço estudado apresenta características de não-lugar, não propiciando a 

construção de identidades, portanto, impessoal e não humanizado. O que se constata 
a partir das poucas representações de elementos humanos no mapa, o que demonstra 

que as pessoas não se percebem no espaço, não se identificam. (2015, p. 167). 

Nas escolas que estudamos verificamos realidades parecidas. Espaços escolares 

pouco humanizados, onde os estudantes não constroem relações de pertencimento, por não se 

identificarem em nada com tal espaço. Conforme Dunker (2015, p. 66) “O sentimento de 

exílio e isolamento, que instaura a inadequação generalizada a qualquer espaço de 

pertencimento. ‘Não é isso’ torna-se uma espécie de legenda para a impossibilidade de 

pertencimento.” A escola, assim como a maioria dos espaços públicos, sofre desse “mal”. São 

concebidos sem ter em conta a dinâmica social, o que os torna pouco funcionais, inadequados, 

dificultando ou mesmo inviabilizando o processo de identificação por parte dos sujeitos 

sociais. 

Para Lefebvre “a forma do espaço social é o encontro, a reunião, a 

simultaneidade.” (2006, p. 149). Ele reúne, seja por cooperação seja por conflito, tudo o que é 

produzido pela natureza e pela sociedade. O espaço social implica, no agora ou mesmo como 

possibilidade, a reunião em torno de um ponto – possibilitando, assim, a acumulação. Tal 

afirmação se verifica no espaço da aldeia e se confirma no espaço urbano. “O espaço urbano 

reúne as multidões, os produtos nos mercados, os atos e os símbolos. Ele os concentra, os 

acumula.” (2006, p. 149)  

Os espaços públicos na cidade deveriam cumprir esse objetivo de ser o local da 

reunião, do encontro, o locus privilegiado da realização da vida pública. A escola pública 

teria, do mesmo modo, também essa função de reunir diferentes pensamentos, culturas, 

sujeitos, além de ter como pauta os conhecimentos sobre cidade como forma de subsidiar a 

formação cidadã.  

Para finalizar esse raciocínio entendemos que cidade impõe-se na escola e, aos 

poucos, vai se estabelecendo e delineando seu lugar no espaço da escola. Uma contribuição 
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do urbano à instituição escolar é introduzir a heterogeneidade, tornando a escola o lugar do 

encontro de diferentes ideias, conhecimentos, culturas, experiências. Nas palavras de Bento  

A cidade, por sua vez, inscreve-se também na escola, contra a pretensão 

homogeneizadora escolar, a cidade se lhe apresenta continuamente como uma 

experiência do heterogêneo e do múltiplo. A cidade se impõe à escola como 

pluralidade de sujeitos, de culturas, de instituições, de estímulos, de sensibilidades, 

ou seja, como uma experiência de aprendizagem muito diversificada [...]. (2011, p. 
80). 

A escola que pretende formar efetivamente o cidadão tem como obrigação fazer 

com que os estudantes aprendam os conteúdos sobra a cidade. Pois de acordo com Morais e 

Cavalcanti (2011, p. 28) compreender a lógica pela qual o espaço urbano se estrutura “[...] 

permite aproximar-se do exercício da cidadania.” Para as autoras a cidadania ultrapassa os 

marcos legais da obtenção de direitos e realização de deveres. Ser cidadão é atuar na gestão e 

planejamento da cidade e lutar pela garantia de direitos coletivos. “Ser cidadão significa, 

portanto, ter uma postura crítica, ativa, participativa, aberta e transformadora.” (MORAIS e 

CAVALCANTI, 2011, p. 28).  

Os sujeitos sociais terão condições reais de transformar a cidade, os espaços 

públicos ou o espaço escolar, na medida em que compreendam o processo de produção e a 

dinâmica desses espaços.  

Na sequência iremos apresentar o que tem sido realizado, nas três instituições 

escolares da pesquisa, em termos de uso dos diferentes espaços da escola no processo de 

ensino aprendizagem.  Para tanto traremos os relatos dos sujeitos da escola, professores de 

Geografia, gestão escolar e alunos. 

 

3.3 – Experiências relatadas: prática docente e aprendizagem geográfica  

 

Nessa seção temos como objetivo realizar um balanço do que tem sido realizado 

na escola, em termos da utilização do espaço geográfico escolar, para a aprendizagem dos 

jovens-alunos. Para tanto, utilizar-nos-emos de nossas observações in loco, entrevistas com os 

professores e coordenadores, além das falas dos estudantes. A ideia é verificar, 

principalmente, a partir do relato das práticas docentes, se e como há o uso do espaço 

geográfico da escola a “serviço” da aprendizagem dos alunos. Estamos propondo levantar 

essa discussão por entendermos a importância de aproveitar os diferentes espaços da escola 
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para as atividades pedagógicas, assim como utilizar o recorte do espaço da escola como um 

nível para a análise geográfica. 

A temática do uso do espaço geográfico da escola é pensada a partir de duas 

perspectivas. Uma primeira da utilização dos diferentes espaços físicos da escola para 

atividades pedagógicas. Os professores na sua ação docente cotidiana realizam e promovem 

atividades fora do espaço da sala de aula.  Outra face do tema é pensar a escola enquanto 

espaço a ser analisado nas aulas de Geografia. Refletir acerca dos fenômenos geográficos, 

considerando no jogo das escalas de análise o espaço escolar. 

Iniciamos tendo como referência a primeira perspectiva da utilização dos espaços, 

além sala de aula, para atividades escolares, seja de natureza acadêmica nas aulas de 

Geografia ou de outra disciplina, cultural ou esportiva. Aqui notamos a existência de ações 

que promovem o uso do espaço escolar vinculado a dois grupos: ações individuais e coletivas. 

Em alguns casos, diferentes espaços da escola são usados pela iniciativa individual de um 

professor. No entanto, observam-se ações de natureza coletiva que fazem com que os espaços 

dentro da escola tenham uso para a formação dos alunos, portanto uso pedagógico. 

No que concerne às ações individuais para o uso dos espaços da escola, em geral 

são muito tímidas, praticamente inexistem. Tomando como universo a todos os professores da 

escola é possível afirmar que, basicamente, a única exceção é o professor de Educação Física. 

Este regularmente retira os estudantes da sala de aula e vão para a quadra de esportes (quando 

existe) ou pátio da escola para realizar suas atividades de natureza mais prática. Com relação 

aos demais professores, há uma ou outra ação, no entanto, muito pontual e isolada. Como, por 

exemplo, a do professor de Língua Portuguesa promover a ida de suas turmas à biblioteca, ou 

leituras no pátio da escola. Há também professores que levam os alunos para o Laboratório de 

Informática.  

Vejamos a postura da coordenação da escola quanto ao fato de os professores 

realizarem atividades fora da sala de aula, na escola ou mesmo trabalho de campo fora da 

escola, na cidade.  

A fala da coordenara A é muito ilustrativa da posição da coordenação em relação 

a que o professor faça uso de outro espaço na escola que não seja a sala de aula. Ela diz que o 

professor tem a autonomia para se deslocar com os alunos pela escola, “Desde que o professor 

se organize, desde que ele agende o espaço. [...] Ele tem que ter também o cuidado pra que 

isso não se torne um transtorno pras outras turmas, pros outros espaços que estão sendo 
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utilizados.” (Coordenadora A, 2015). Parece haver no imaginário da gestão da escola, e em 

certa medida no dos professores também, que o espaço escolar precisa ser sempre calmo, 

silencioso, tranquilo, parado. Pois só, e exatamente nessas condições, é que há aprendizado. 

Portanto, tudo que se apresenta diferente dessas características é sinônimo de bagunça e caos, 

logo improdutivo para a formação e aprendizagem dos alunos. 

Já na escola 03, a coordenadora C apresenta uma preocupação com relação às 

atividades que exigem a saída da escola. Na Geografia é comum a realização de trabalhos de 

campo, que na escola, por vários motivos, quase não são levados a cabo. Caso o professor 

resolva fazer um trabalho de campo, mesmo sendo em espaços circunvizinhos da escola, 

vejam os empecilhos. Diz a coordenadora 

Existe essa possibilidade, se o professor quer tirar o aluno pra ir ali, tranquilo. Não 

há nenhum problema. O problema é só sair da escola, que aí você tem que ter um 

projeto antes, você tem que pegar autorização do pai. E aí é complexo porque se o 

professor vai com o aluno, quem fica no lugar dele? Um professor sozinho não pode 
ir, então já tem que ir dois professores mais a coordenação. Então, é muito 

complicado você tirar aluno da escola, muito. Mesmo porque quando sai daqui você 

tem que se responsabilizar por isso. Então é muito complicado tirar aluno da escola. 

(Coordenadora C, 2014). 

No relato vemos alguns elementos que merecem ser ressaltados. Um primeiro é a 

necessidade de um projeto, coisa elementar, poderíamos dizer. No entanto, pelo número de 

aulas que o professor tem, pelo volume de trabalho que ele realiza, até levando muitas coisas 

para serem feitas em casa (à noite, fins de semana etc.), resta pouco tempo e quase nenhuma 

disposição para elaborar um projeto de trabalho de campo. Mas imaginemos que o professor 

se desdobre e confeccione o projeto, a gestão pode colocar impedimentos em relação a quem  

ministrará as aulas em seu lugar. Há um déficit nas escolas, de professores e outros 

funcionários, de modo que se ocorre um imprevisto qualquer, ou uma atividade como a que 

estamos imaginando, fica escancarada a falta de pessoal. 

Pensando na Rede Pública de Ensino do estado de Goiás como um todo, existem 

as gestões de exceção, escolas militares, além do projeto de gestão via Organizações Sociais, 

cabe uma indagação: nesses casos de gestão escolar via PM ou OS, há ou haverá utilização 

dos diferentes espaços da escola para as atividades pedagógicas? Como ocorrem ou ocorrerão 

esses usos? O professor tem ou terá autonomia e condições para propor e realizar atividades 

nos espaços escolares fora da sala de aula? Qual é ou será a postura da gestão da escola diante 

de propostas dos professores para realizar uma aula fora da sala de aula? São questões que 
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emergem quando imaginamos a dinâmica das escolas militares e as possíveis escolas geridas 

por OSs. 

Além de tudo isso, é bom frisar que, como colocamos no primeiro capítulo, a 

escola dispõe de recursos financeiros minguados que mal dão para a manutenção da limpeza 

do prédio e aquisição de bens de consumo para o funcionamento da secretaria escolar. Ou 

seja, as condições materiais não estão garantidas a nenhuma atividade pedagógica que 

demande recursos financeiros para se realizar. Atividades com trabalho de campo, idas ao 

teatro, cinema são, majoritariamente, custeadas com recursos dos próprios estudantes, que 

nem sempre dispõem de dinheiro para tal fim. 

Ainda assim, se registram parcos e isolados usos do espaço escolar por parte dos 

professores em suas atividades docentes. Isso é dito por todos na escola, estudantes, 

coordenadores e professores. A coordenadora A diz que, na escola os professores têm 

utilizado os laboratórios, principalmente, o de línguas, que é onde existe um data show usado 

para projeção. Reitera que no passado o laboratório de informática e o de ciências eram mais 

usados, coisa já rara nos dias atuais. Nas escolas 02 e 03 nem isso há. Na escola 02 o 

laboratório de informática, o único laboratório da escola, diga-se de passagem, está desativado 

pela falta de sala específica e de equipamentos, apenas três computadores funcionam. Na 

escola 03 a situação é praticamente a mesma, sem sala adequada e equipamentos sem 

manutenção. 

No caso dessa última escola, o professor de Geografia diz que praticamente não 

realiza atividades fora da sala de aula. “Já fiz alguns trabalhos de campo no município, mas 

hoje tá muito difícil porque o Estado não dá as mínimas condições de trabalho para o 

professor.” (Professor C, 2014). Argumenta que a escola não dispõe de estrutura para que isso 

ocorra, os espaços são inadequados, as turmas são muito cheias etc. Segundo o professor, não 

há nem a possibilidade de levar os estudantes para uma pesquisa no laboratório de informática 

ou na biblioteca, pois poucos computadores funcionam, a internet é ruim e na sala que a sedia 

não cabe uma turma toda. É importante lembrar que, no caso dessa escola, laboratório e 

biblioteca ocupam a mesma sala. 

Vemos nessa escola o retrato dos efeitos das políticas neoliberais que lançam mais 

e mais estudantes em espaços escolares sem a devida infraestrutura física, precarizando o 

trabalho docente. A escola pública, que acumula problemas históricos com as políticas de 

cunho neoliberal adentrando do campo da educação, tem sua situação agravada.  
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O professor A salienta que em alguns momentos prepara uma aula para ser 

realizada no laboratório de línguas e/ou no laboratório de informática. Mas, expressa que 

essas atividades ficaram mais raras e muito difíceis de serem desenvolvidas, diante do atual 

quadro de falta dos dinamizadores dos laboratórios. Esses profissionais davam um suporte 

necessário (preparar tudo antes para receber as turmas de alunos, auxiliar durante e organizar 

tudo depois da aula), para que o professor pudesse utilizar esses espaços sem grande 

dispêndio de tempo e trabalho. 

Na escola 02, o professor de geografia procura se desvencilhar das amarras da 

falta de estrutura e da cultura escolar realizando minimamente algumas atividades. Uma delas 

é transferir a aula da sala de aula para a sombra do jatobazeiro que fica no pátio. Diz o 

professor B que não resta outro espaço na escola, pois a quadra é descoberta e quase sempre 

está sendo usada pelo professor de Educação Física, o pequeno gramado atrás da escola é 

muito ensolarado ou há chuva, a biblioteca é pequena demais, não comportando uma turma 

inteira e o laboratório de informática está desativado. O mesmo ainda diz que   

nem todas as salas de aula tem ventiladores, e as que tem sempre um deles está 

estragado [...]. Então no dia muito quente nós temos um Jatobá. Eu digo aos alunos 

‘‘tá muito quente, gente, vamos fazer uma aula fora da sala de aula”. A gente 

também desintoxicar e eu aproveito da situação pra gente notar a diferença de tempo 
e clima. Aí sai fica debaixo daquele pé de Jatobá, compreende?! (Professor B, 

2015). 

A ação de sair da sala de aula em si, já é algo que motiva o aluno; possibilitar um 

ambiente mais agradável em termos de conforto térmico, por exemplo, a ida para a sombra do 

jatobá constitui-se em outro ponto positivo.  Mais importante ainda é ter, diante de um 

problema concreto vivido no espaço/tempo escolar, a possibilidade de empreender uma 

discussão sobre temas geográficos como o conforto térmico na escola, pensar as condições 

físicas e estruturais do espaço escolar etc. Além de tudo isso, uma aula fora da sala de aula 

potencializa o uso dos espaços da escola, dinamizando-os.  

Com tantas dificuldades estruturais na escola, juntamente com a necessidade de 

estabelecer contato direto com a realidade fora da escola, o professor B realiza atividades para 

além das dependências da unidade escolar. Vez ou outra, o professor que recebe estagiários
30 

planeja atividades juntamente com eles nas dependências da Universidade. No ano de 2014, 

por duas oportunidades levaram turmas para assistir palestras no auditório e visitaram o 

laboratório e a estação climatológica. Além disso, o professor realiza, ao menos, dois 

                                                
30 A escola é campo de estágio de diversos cursos da Universidade Estadual de Goiás/Campus Cidade de Goiás. 

O referido professor recebe na escola estagiários do Curso de Licenciatura em Geografia dessa universidade. 
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trabalhos de campo por ano. No ano de 2014 realizou trabalho de campo com foco na 

discussão do Cerrado, em uma localidade chamada Morro da Antena. O trabalho de campo 

teve a duração de uma manhã, das 7h20 às 12h20, o percurso foi realizado todo a pé (Figuras 

32 e 33). Também fez outro trabalho de campo para discutir o espaço urbano; essa atividade, 

que foi bem rápida, teve a duração de duas aulas, ou seja, 1h40. O percurso foi nas imediações 

da escola. 

 
Figura 32: Caminhada dos alunos da Escola 02 no Trabalho de campo no Morro da Antena. 
Fonte: fotografia do autor (2014). 

 

 
Figura 33: Momento de exposição temática aos alunos da Escola 02 durante Trabalho de 

campo no Morro da Antena. 
Fonte: fotografia do autor (2014). 
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A segunda perspectiva, dentro das ações individuais dos professores, está na 

tomada do espaço da escola como um elemento a ser tratado nas aulas de Geografia. 

Especialmente, tendo-o como uma escala de análise espacial dos fenômenos geográficos. 

Nessa seara, as ações docentes quase inexistem. Os relatos dos professores, quando 

provocados a falar sobre o assunto, são muito vagos e não apresentam experiências efetivas. 

Apesar de dizerem que é importante pensar o espaço escola na sala de aula.  

No entanto, o professor B ao falar de práticas docentes demonstra um pouco mais 

de entendimento acerca dessa reflexão. O mesmo afirma que sempre procura, nas suas aulas, 

tratar da realidade do aluno a partir do lugar em que ele vive. E como a escola é um desses 

lugares ele, vez ou outra, busca exemplificar algum assunto a partir da própria escola. Acerca 

disso, o professor argumenta que  

Quando você trabalha a categoria lugar, o aluno entende que o seu espaço de 

vivencia também é o colégio, se o colégio também faz parte do seu espaço de 

vivencia ele tem que entender como é que funciona. [...] A maioria dos alunos que 

estão aqui são de classes populares e, ao discutir, por exemplo, sobre o cotidiano 

aqui do colégio ele começam a questionar que no setor que eles moram o cotidiano 

não é legal porque as ruas estão esburacadas, tem traficante, a criminalidade esta 

cada vez mais crescente [...]. (Professor B, 2015). 

Em sua prática docente o professor B verifica resultados positivos ao trabalhar o 

lugar de vivência do jovem-aluno. Pois passa a notar que esses sujeitos começam a despertar-

se de sua realidade sócio-espacial. A partir da fala anterior, podemos concluir que o professor 

entende que pensar a escola pode auxiliar os jovens a pensar outros espaços, como o da cidade 

em que vivem, fomentando assim, por meio da compreensão da realidade concreta vivida, 

uma reflexão crítica acerca do mundo. 

O segundo grupo de atividades escolares que são realizados fora do espaço da sala 

de aula, são aquelas pensadas para toda a escola. Nesse caso, geralmente, são atividades de 

datas comemorativas, feiras ou jogos que ocorrem uma única vez ao ano. E são concebidas 

pela gestão da instituição, e realizadas em parceria com os professores e estudantes.  

A coordenadora B relata que na escola 02 existem alguns projetos gerais, para 

toda a escola, que são desenvolvidos ao longo do ano. Dentre eles foram citados os 
Jogos 

Pedagógicos, as Olimpíadas de Boas Ações, a Noite Cultural e o FOLC. Para os Jogos 

Pedagógicos, os estudantes são organizados em grandes grupos nas suas turmas e a partir dos 

conteúdos discutidos, em uma ou mais disciplinas, eles pensam e confeccionam jogos que 

possam mobilizar os conhecimentos dos jogadores. Nesse dia, a escola é aberta à comunidade 
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e são convidados estudantes de outras escolas para participar e jogar também. As Olimpíadas 

de Boas Ações é um projeto que envolve toda a comunidade escolar. Segundo a coordenadora 

B, no projeto acontecem palestras, são trabalhados valores e prevenção de uso das drogas. A 

Noite Cultural envolve apresentações musicais, dança e recitação de poemas. Toda a 

comunidade escolar se desloca para o Teatro da cidade onde ocorrem as apresentações. O 

FOLC é a festa folclórica da escola, também há um trabalho geral na escola de discussão do 

folclore local e regional. 

Na escola 03 a coordenadora relata que os espaços da escola são utilizados, além 

da sala de aula, em algumas atividades culturais que a escola promove. Celebrações como o 

Carnaval, Festas Juninas, Halloween, Dia do Estudante, servem como mote para tratar alguns 

temas na sala de aula e, com um dia de culminância para o fechamento da atividade e um 

momento para que os jovens socializem.  

Na escola 01, a coordenadora pedagógica reconhece que existem poucas 

atividades que promovam o uso dos espaços na escola. E afirma ser algo que a escola deve 

melhorar. Entretanto destaca, dentre o que é realizado, os jogos interclasse (futebol de salão e 

vôlei), Festas Juninas, Feira Cultural e a Horta Suspensa. Imagino que, por ter formação em 

Biologia, a coordenadora A fala com entusiasmo da Horta Suspensa (Figura 34), a qual fica 

localizada no pátio e foi construída com reutilização de pneus velhos que serviram como 

vasos, e latas de tinta utilizadas como base para sustentar os vasos. 

 
Figura 34: Horta Suspensa no pátio da escola 01. 
Fonte: fotografia do autor (2014).  
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Estivemos presentes em três atividades gerais da escola, sendo uma em cada 

unidade escolar da pesquisa. Foram elas: a Feira Cultural na escola 01, Jogos pedagógicos na 

escola 02 e as comemorações do Dia do Estudante na escola 03. Em todas as escolas, se via os 

jovens-alunos participando felizes e com disposição para as atividades, caminhando 

livremente pelos espaços da escola, coisas não convencionais do espaço escolar em dias 

letivos comuns. Nesses momentos, o espaço escolar estava movimentado, ruidoso, fluido, 

leve. A escola tinha vida e alegria. 

No início do mês de novembro de 2014 ocorreu na escola 01 a Feira Cultural, a 

qual acompanhamos. A feira é um projeto da escola que acontece anualmente, nela participam 

todos os professores e estudantes. São produzidos vários materiais pelos alunos, como 

pequenos livros, maquetes, cartazes, jogos etc., sob a orientação dos professores. Cada 

professor fica responsável por orientar os trabalhos de uma turma, que é dividida em alguns 

grupos e todos tratam do mesmo tema. A Feira Cultural é o momento em que as produções 

são expostas a toda a comunidade escolar. Os materiais ficam expostos nas salas, e alunos e 

professores circulam para ter acesso às produções das diversas turmas.  

Tivemos a oportunidade de estar na culminância do projeto dos Jogos 

Pedagógicos da escola 02, ocorrida em novembro de 2013. Ao chegarmos à escola víamos um 

movimento diferente, pois os alunos circulavam livremente pelos espaços da escola, boa parte 

deles estava sem uniforme, ouvia-se música. A atividade contava com estudantes de outras 

escolas e comunidade em geral. Os jogos eram realizados nas salas de aula, mas como a 

participação era livre, os estudantes passavam por todas as salas vendo e jogando. Havia tipos 

de jogos, praticamente todos tendo a lógica de perguntas e respostas de diferentes áreas do 

conhecimento. Havia jogos de basquete, boliche, dança, torta na cara e muitos jogos de 

tabuleiro. Teve premiações (balas, pirulitos, chicletes e chocolates) para todos aqueles que 

jogavam, inclusive premiações de consolo para quem perdia. 

Participamos na escola 03 das comemorações do Dia do Estudante, ocorridas no 

dia 03 de setembro de 2014. A atividade foi dividida em duas partes, antes e depois do lanche. 

Na primeira parte havia: sala de jogos eletrônicos, sala de leitura, sala de projeção de filmes e 

a fase preliminar dos jogos de futebol de salão. Após o lanche ocorreram as finais do futebol 

de salão na quadra de esportes, e no pátio coberto aconteceram as apresentações musicais, 

dança e tocadores de berrante. Observamos assim, como nas outras duas instituições, um dia 

em que o espaço escolar tinha movimento, alegria. Os estudantes escolhiam o que queriam 
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fazer, jogaram, dançaram e cantaram. Eles estavam envolvidos nas atividades e se divertindo 

bastante. 

Vale registrar, acerca dessas atividades coletivas que envolvem toda a escola, o 

que coloca a coordenadora da escola 02. Que é algo que imaginamos ser a tônica de 

atividades dessa natureza: o envolvimento dos estudantes, a participação ativa e o ato de 

produzirem algo para o evento. O que denota um protagonismo do jovem-aluno na produção 

do espaço-tempo escolar. Isso aconteceu, especialmente, nos eventos coletivos citados acima 

nas escolas 01 e 02. A coordenadora da escola 02 ao falar sobre os Jogos Pedagógicos diz que 

os alunos 

[...] gostam porque do evento, eu acho que, nesses jogos eles se sentem valorizados 
de receber pessoas de outras escolas. [...] E quando você dá uma responsabilidade 

para o aluno, ele faz bem feito. Então, é um momento que ele se sente valorizado, 

porque ele construiu, ele que fez, ele que correu atrás. [...] Eles ficam animados 

porque é uma coisa diferente, sai de sala de aula. Tá mobilizando a escola toda. Os 

alunos gostam e fazem bem feito. Surpreendem! (Coordenadora B, 2014). 

Algo inegável é a constatação de que os estudantes gostam das atividades 

realizadas fora da sala de aula. Coordenadores e professores são unânimes em dizer que os 

alunos adoram as atividades escolares em outros espaços que não a sala de aula. A 

coordenadora B afirma que os jovens-alunos “Gostam porque é uma atividade diferenciada 

não é só quadro e giz. Então, é uma coisa assim, você sair do ambiente sala de aula e ir pra 

outro ambiente, já vão ver aula com outro olhar.” (Coordenadora B, 2015). A leitura 

apresentada indica que o espaço influencia diretamente na apreciação que o estudante faz da 

aula e, ao sair da mesmice cotidiana potencializa o gosto pelo processo de ensino-

aprendizagem. Acerca desse gosto dos jovens-alunos pelas atividades exteriores à sala de aula 

a coordenadora C ressalta a felicidade desses sujeitos nesses momentos. Diz ela que com 

essas atividades fora da sala de aula os alunos “ficam muito mais felizes e, voltam com a 

corda toda.” (Coordenadora C, 2014). 

Essas atividades com certeza vão alterar a percepção dos alunos sobre a escola. 

Práticas docentes nesses moldes mudam o espaço percebido e, por conseguinte, o vivido, 

possibilitando transformações na dimensão relacional do espaço. 

Os próprios estudantes ao manifestarem sua insatisfação com a maioria das aulas, 

tidas como chatas, afirmam gostar das atividades que fogem do convencional do dia a dia da 

sala de aula, do cotidiano repetitivo e maçante. Sempre falam que as aulas diferentes, que 

saem da sala de aula são boas. A fala de um jovem-aluno da escola 02 representa bem o que 
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acabamos de afirmar, “A gente gosta de coisa diferente, quer ver outra coisa, quer aprender 

outra coisa [...] às vezes o professor até ao levar a gente ali pra debaixo da árvore já é uma 

novidade. Sair de dentro da sala já é algo diferente, sair de dentro do colégio então, é melhor 

ainda.”  

De maneira geral, as escolas usam os espaços fora da sala de aula em atividades 

pedagógicas, culturais e esportivas. Praticamente todas as escolas goianas e brasileiras 

realizam nas dependências, especialmente no pátio, a Festa de Junina. Aquelas escolas que 

dispõem do “privilégio” de ter uma quadra de esportes promovem anualmente os jogos 

interclasse. Entretanto, são usos muito pontuais. São atividades que somam duas ou três 

durante o ano. Na verdade há uma subutilização do espaço da escola, por mais precário que 

ele seja. 

A dimensão do concebido, espaço dominante, impõe diversas amarras ao espaço 

escolar, truncando em muitos casos a plena realização do processo de ensino-aprendizagem 

voltado para a formação cidadã. O que reverbera na constituição de uma cultura escolar 

pautada, por exemplo, numa cultura aulista. Aula aqui significa sala de aula, com uma 

dinâmica marcada pelas longas falas do professor, textos e atividades anotadas no quadro 

negro, leituras e questionário no livro didático. Tudo isso para o cumprimento mecânico de 

um currículo cada vez mais enrijecido, visto que a Rede Pública de Ensino do estado de Goiás 

em seu sistema informatizado, já traz os planos de aulas prontos para cada período do ano 

letivo.  

Compreendemos que o espaço escolar concebido deve ser pauta de profundos 

debates, questionamentos e enfrentamentos por partes daqueles que o coabitam. No que tange 

às atividades outras, além da sala de aula, a coordenadora C diz que um dos empecilhos se 

deve exatamente ao conteúdo e, portanto, ao cumprimento do currículo que é cobrado do 

professor. Nas palavras dela “Também tem aquela questão que a gente tem o dia pra cumprir, 

é hora, é o conteúdo. Se a gente não cumprir, a gente é cobrada sabe! Então, tem esses 

problemas.” 

Compreendemos que existem várias barreiras que dificultam um uso mais efetivo 

dos diversos espaços na escola. Os entraves perpassam um complexo de elementos ligados à 

formação, prática e profissionalização. Iremos nos ater, por ora à prática docente, sem 

desconsiderar evidentemente a formação e a profissionalização. Até porque, tanto os aspectos 

formativos, quanto as imagens que se tem da profissão interferem diretamente na prática.  
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Sacristán (1999) faz uma discussão meticulosa sobre a ação e a prática docente. 

Para o autor, a ação está ligada à atividade dos sujeitos, já a prática é de cunho social, 

institucional. Porém há uma relação dialética entre ambas, a ação cotidiana dos sujeitos vai, 

paulatinamente, engendrando uma prática, uma cultura que se institui. Mas, ao mesmo tempo, 

as ações efetivam-se orientadas, ancoradas por uma prática. “A prática é como algo que é 

constituído historicamente, já que cada ação traz consigo a marca de outras ações prévias. Em 

circunstâncias favoráveis, ações concretas podem dar origem a transformações importantes. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 71). 

O mesmo autor argumenta que a ação é fruto da manifestação dos sujeitos, o que é 

realizado a partir dos marcos da prática acumulada que lhes orienta. A ação pertence ao 

sujeito e a prática ao âmbito social. Na atividade educativa, a prática é toda a bagagem 

cultural acumulada e consolidada. Fica nítida a força que a prática possui, estabelecendo 

parâmetros para a realização da ação. O que poderia nos fazer concluir que a prática ou a 

cultura da prática é imutável. Entretanto, Sacristán afirma que os caminhos engendrados pela 

ação podem dar novas direções e condicionar a própria prática. “O mundo das regras em 

educação não é uma estrutura de ferro que impossibilite a ação individual e coletiva 

inovadora.” (SACRISTÁN, 1999, p. 75). 

Este autor nos traz um alento quando afirma que há, por meio de ações novas, 

ações outras, a possibilidade de mudança. Existe um horizonte utópico passível de 

materializar-se no futuro. Para isso faz-se necessário empreendermos ações individuais, mas 

principalmente coletivas e inovadoras na educação.  

A realização de atividades, seja de natureza acadêmica, seja esportiva ou cultural, 

pelos distintos espaços escolares tornam a escola mais dinâmica, alegre, viva. Utilizar os 

espaços escolares para além da sala de aula, e/ou a escola como escala de análise geográfica, 

pode mobilizar o estudante potencializando a aprendizagem geográfica. 

Para finalizar queremos trazer à tona uma reflexão do professor de Geografia da 

escola 02, quando afirma que “a escola tem que ser repensada, na verdade a nossa pratica 

pedagógica, ela tem que ser repensada nas instâncias maiores até aqui, compreende?! Ou seja, 

a concepção que se criou na cabeça dos professores do que seja uma aula, ela tá muito 

ultrapassada.”(Professor B, 2015). Encerramos esse capítulo com plena convicção de que essa 

escola pública que temos hoje não nos serve, não atende às demandas nem aos anseios dos 

jovens-alunos, professores, comunidade escolar e sociedade. Diante disso, temos que 

pensarmos uma outra escola, uma escola que efetivamente promova uma aprendizagem 
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significativa, que contribua para a formação de um cidadão crítico e autônomo. Mas, que se 

constitua enquanto um espaço mais aberto, fluido, alegre, comunitário, de relações 

horizontalizadas e, acima de tudo, que seja um espaço libertário.  

O próximo capítulo terá como pauta reflexões sobre espaços possíveis e, sobre 

como atividades no campo da formação docente e aprendizagem geográfica podem colaborar 

para a produção de “um outro” espaço escolar 
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CAPÍTULO VI 

 

PENSANDO O ESPAÇO ESCOLAR, A FORMAÇÃO DOCENTE E A APRENDIZAGEM 

GEOGRÁFICA DO JOVEM-ALUNO 
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A escola pública da Rede de Ensino do estado de Goiás enfrenta, na atualidade, 

problemas de toda sorte. Problemas esses, advindos de heranças históricas, mas que tem se 

agravado nos últimos anos com o aprofundamento das políticas públicas de caráter neoliberal 

destinadas à educação. Entendemos essas políticas dentro do quadro do espaço concebido, 

dominante, que produz o espaço escolar. As representações do espaço se estendem ao nível 

micro da escola, que via de regra, tende a seguir a direção do que é concebido na 

Subsecretaria Regional de Educação, Secretaria Estadual de Educação e Ministério. 

As escolas públicas goianas carecem de mais e melhores espaços, pois como 

vimos, as salas de aula são superlotadas, as bibliotecas e laboratórios de informática 

funcionam precariamente, há quadras de esporte deterioradas e sem cobertura, não há 

refeitórios, os espaços de socialização são diminutos, assim como os destinados a práticas 

artísticas, esportivas e culturais etc. Esse é o retrato de nossas escolas hoje! 

Esse espaço concebido e materializado na escola atual demarca limites para a 

prática docente, assim como para as práticas espaciais dos jovens-alunos. Os professores, 

mesmo se esforçando para ministrar aulas, realizando atividades que fujam do convencional, 

esbarram nas precárias condições de trabalho, como falta de espaços e mobiliários adequados 

para realizar trabalhos com as turmas na biblioteca, os laboratórios que, quando funcionam, 

têm equipamentos necessitando de manutenção, há  uma ausência de espaços estruturados 

para realização de uma aula fora da sala de aula etc.  

Os jovens-alunos não se identificam com a escola, promovendo práticas espaciais 

questionadoras, de fuga, resistência, conflito, atribuindo outras funções aos espaços etc.; pois 

o espaço escolar concebido para eles não leva em conta seus anseios, desejos e necessidades. 

A despeito desse espaço escolar limitador, os alunos conseguem, em certa medida, exercer 

sua condição juvenil, ultrapassando a rigidez do espaço absoluto da escola. Na realização de 

suas práticas espaciais o jovem-aluno constrói percepções e vivências que também atuam no 

processo de produção do espaço escolar. 

Diante desse contexto, entendemos que existe a necessidade de políticas públicas, 

dentro do campo da educação, voltadas para a questão do espaço escolar. Políticas, essas, que 

consigam resgatar o passivo histórico dos problemas do espaço da escola pública no que tange 

especialmente a questões de construção, ampliação, reformas, manutenção adequada e 

periódica dos espaços físicos escolares. Que sejam pautadas nas necessidades específicas de 

cada unidade escolar, considerando as demandas levantadas pela comunidade escolar – 

alunos, professores, gestores e funcionários da escola. 
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Neste capítulo apresentaremos um outro espaço escolar, trazendo a título de 

exemplo, as escolas portuguesas como espaços escolares para além daqueles da realidade 

goiana, assim como apontamentos acerca do uso do espaço geográfico na formação docente e 

na aprendizagem geográfica no ensino básico. 

 

4.1 - Outro espaço escolar: o exemplo português  

 

Ao longo desta seção faremos referência às escolas portuguesas, as quais tivemos 

a oportunidade de conhecer por meio de um estágio de doutorado no exterior
31

 realizado 

durante quatro meses em Lisboa, Portugal. Nesse período, além de uma gama de atividades 

formativas
32

 importantes, tivemos a oportunidade de conhecer seis escolas em território 

português. Em três dessas escolas estivemos apenas uma vez em uma atividade ligada ao 

projeto “Nós Propomos” - um projeto de cidadania e inovação no âmbito do ensino de 

Geografia, que tem participação de escolas de todo o território português, incluindo as ilhas 

da Madeira e Açores, e que atualmente chega ao Brasil pelo estado do Tocantins -; e em 

outras três escolas estivemos por cinco vezes em cada uma delas. As escolas que visitamos 

por ocasião do projeto “Nós Propomos!” localizam-se em Almada, Cadaval e Alcobaça; as 

demais situam-se em Lisboa, Agualva-Cacém e Bombarral.  

O objetivo primeiro é o de demonstrar que outras realidades existem e são 

possíveis. Buscar exemplos distintos de nossa realidade são sempre importantes, não 

necessariamente a título comparativo, outrossim, para vislumbrar novos horizontes  e ampliar 

olhares, oxigenar ideias, instigar reflexões, alimentar utopias e indicar ações para o devir. 

Resumidamente, entendemos que a validade de trazer alguns elementos de escolas de outra 

realidade, a portuguesa nesse caso, para um exercício de cotejamento, nos servem para 

enxergar numa experiência real a possibilidade de outro espaço escolar. 

Vislumbramos, nas escolas públicas portuguesas, enormes diferenças no que 

tange ao espaço físico em relação às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás.  

Mas, as diferenças se estendem pelas relações, organização e dinâmica dos espaços das 

                                                
31 Estágio que só foi possível pelo auxílio da bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE / 

CAPES. Atividade realizada no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território – IGOT da Universidade 

de Lisboa – Portugal.  
32

 Participação em eventos acadêmicos em Portugal e Espanha, visitas a bibliotecas e participação na atividades 

do projeto “Nós Propomos!” Cidadania e Inovação na Educação Geográfica – IGOT/UL-Lisboa/PT. 
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escolas, lembrando que as escolas públicas que frequentamos em Portugal, assim como as 

estudadas em Goiás, foram unidades escolares indicadas como sendo escolas comuns da rede 

pública de ensino de Portugal. Portanto, o abismo que separa as escolas de lá e daqui não 

decorre de estarmos tratando de escolas lusitanas acima da média e as piores escolas goianas. 

A preocupação com o espaço físico escolar em Portugal parece não ser algo tão 

recente. Em 5 de agosto de 1969 a Lei Decreto nº 49.169  estabelece a criação, dentro do 

Ministério de Obras Públicas, da Direção Geral das Construções Escolares. O decreto diz que 

compete à Direção Geral das Construções Escolares o estudo, projeto, construção, ampliação, 

restauro, conservação e aparelhamento dos edifícios escolares de todos os graus e ramos de 

ensino, das instalações desportivas e culturais dos organismos circum-escolares e de outras 

instalações compreendidas nos planos de construções escolares.  

No caso português, é de se destacar um setor específico dentro do Ministério de 

Obras Públicas para cuidar de toda a parte física das escolas. O Governo demonstra que a 

escola e o espaço escolar merecem atenção específica. No âmbito do estado de Goiás, as 

construções escolares, assim como todas as construções públicas da esfera estadual, sempre 

ficaram a cargo da Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP. Conforme chefe da 

Rede Física da Secretaria de Educação, somente no ano passado as construções e reformas 

referentes às escolas passaram a ser “tocadas” de dentro da Secretaria de Educação.  

O Governo de Portugal, no ano de 2007 cria a Parque Escolar
33

, uma empresa 

pública tutelada pelo governo português via Ministério da Educação. A Parque Escolar tem 

por objetivo planejar e implementar um programa de modernização das escolas secundárias 

da rede pública ligadas ao Ministério da Educação. O programa de modernização da Parque 

Escolar, destinado ao Ensino Secundário
34

, possui três grandes objetivos: recuperar e 

modernizar os edifícios para que possam potencializar a aprendizagem dos aluno; abrir a 

escola à comunidade para atividades de formação, culturais e de desporto e lazer, re-centrando 

a escola nos meios urbanos em que se inserem; fomentar a plena e correta utilização das 

instalações (PARQUE ESCOLAR, 2015). 

                                                
33

 A Parque Escolar, criada pelo Decreto – Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, é uma pessoa coletiva de direito 

público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa e financeira e de patrimônio próprio, 

estando sujeita à tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação. 
34 O Ensino Secundário em Portugal é o equivalente ao Ensino Médio no Brasil, inclui 10º, 11º e 12º ano e tem 

como público, jovens entre 15 e 18 anos. 

http://www.parque-escolar.pt/docs/empresa/legislacao/legislacao-dec-lei-41-2007.pdf
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No ano de 2007, quando de sua criação, a Parque Escolar objetivava realizar 

intervenções em 332 escolas secundárias, de um total de 477 no país, até o ano de 2015.  Num 

momento inicial o programa teria a fase zero, com intervenção em 4 escolas; a fase um com 

26 escolas intervencionadas; a fase dois com 75 escolas reformadas; a fase três o número de 

69 escolas. As condições financeiras pouco favoráveis, devido a conjuntura internacional, 

fizeram com que a Parque Escolar não avançasse para a fase quatro do Programa de 

Modernização das Escolas. Fase que tinha como previsão intervencionar mais 90 escolas 

(PARQUE ESCOLAR, 2015). 

Gostaríamos de chamar a atenção para uma apreciação dos três objetivos do 

supracitado programa. O primeiro objetivo evidencia a existência de uma demanda e a 

intenção de recuperação e atualização dos prédios escolares, assim como manifesta a 

importância do espaço escolar na aprendizagem dos estudantes. O segundo escopo da empresa 

Parque Escolar centra-se na ideia de aproximar a escola da comunidade, por meio da abertura 

da instituição para realização de atividades esportivas, culturais, formativas e de lazer, para 

que possa ser equipamento urbano com maior magnitude. O último objetivo, que está 

intimamente relacionado com os dois primeiros, manifesta uma preocupação pelo uso integral 

e adequado do espaço escolar.  

Avaliamos que os objetivos da Parque Escolar são bastante pertinentes, e pelo que 

observamos e ouvimos nas escolas visitadas, ao menos em certa medida, se tem materializado 

nas escolas portuguesas. O projeto apresentava como foco a reforma, restauração ou 

reconstrução de 70% das escolas públicas secundárias do país, mesmo estacionado ainda na 

fase três, já foram intervencionadas aproximadamente 52% das escolas inicialmente previstas. 

É uma lástima que o projeto esteja paralisado, pois a dimensão absoluta do espaço, para usar o 

conceito de Harvey (2012), é extremamente significativa para a garantia da aprendizagem do 

jovem-aluno.  

Observamos uma distinta relação entre a escola e a cidade. No entorno de todas as 

escolas há cafés e restaurantes que são frequentados por professores e estudantes (Figura 35). 

A despeito das escolas terem no seu interior lanchonetes e restaurantes, nota-se que nas 

proximidades das escolas sempre se encontram locais para lanches e refeições. Os estudantes 

frequentam bastante os cafés e restaurantes, pois permanecem de segunda a sexta-feira, 

praticamente, os períodos matutino e vespertino na escola, e com autorização dos pais junto à 

instituição, os alunos podem sair do espaço escolar, e por vezes fazem-no, para um lanche ou 

refeição. 
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Figura 35: Cafés e restaurantes nas cercanias das escolas em Portugal. 
Fonte: fotografias do autor (2015). 

 

Na Figura 35 (A) temos, do lado direito, a fachada de um café com suas cadeiras; 

ao fundo, do lado esquerdo às árvores já estão na área da escola do Cacém. Virando na 

esquina do café que aparece na figura, há um restaurante que fica exatamente de frente à 

entrada da escola. Na Figura 35 (B) vemos, do lado esquerdo a calçada e as grades que 

cercam a escola de Lisboa atravessando a rua, já na parte direita da figura, por trás da 

caminhonete branca, uma discreta fachada de um café. Na Figura 35 (C) observa-se ao fundo 

a escola do Bombarral, e num primeiro plano, do lado esquerdo, a fachada de um café. Não 

aparece na figura, mas seguindo a calçada e virando à esquerda temos mais um café e um 

restaurante. Por fim, na Figura 35 (D) é possível ver, à esquerda, a cerca da escola, ao centro 

um café e à direita outro. 

Parece-nos que, invariavelmente, a escola é uma centralidade na cidade que 

impulsiona alguns comércios no seu entorno, como os de alimentação citados, além de ser 

uma referência considerada no sistema de transporte. Em Lisboa é servida, com o elétrico que 

tem um ponto na rua nos fundos da escola, a escola no Cacém dispõe de uma estação de 

comboio/trem ao lado, as escolas do Bombarral e do Cadaval possuem pontos de 

autocarro/ônibus na frente da escola (Figura 36). 
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Figura 36: Linhas de transporte coletivo com pontos em frente as escolas. 
Fonte: fotografias do autor (2015). 

 

Em se tratando da relação com a comunidade, um bom exemplo é o da escola do 

Bombarral. Segundo um dos professores de Educação física da instituição, a escola 

compartilha com a comunidade um ginásio de esportes e uma piscina que ficam ao lado da 

escola. Durante o período diurno em dias letivos, esses equipamentos são de uso da escola e 

aos finais de semana, feriados e recessos, o uso fica por conta da população da cidade. A 

escola dispõe de um auditório para 200 pessoas que, mediante agendamento, é cedido para 

atividades da comunidade. 

Com relação aos terrenos das escolas, todas as seis apresentam 
áreas bem amplas

 com 

instalações e espaços para atividades para além da sala de aula. Três dessas escolas, de 

Lisboa, Alcobaça e Bombarral, já foram contempladas com a requalificação da Parque 

Escolar (as plantas gerais encontram-se anexas).  

Iremos destacar a escola do Bombarral (Figuras 36 e 37). Segundo a Parque 

Escolar, a intervenção na Escola Secundária do Bombarral teve como característica a 

remodelação dos pavilhões, ao nível do reordenamento de compartimentação. Foi construído 

um bloco unindo as duas escolas, preparatória e secundária. Pelo novo prédio longitudinal 

distribuem-se a biblioteca, a sala polivalente, os laboratórios e salas de aula. Um dos edifícios 

antigos passou a abrigar a cozinha, o refeitório, salas de aula e os gabinetes de atendimento. O 

outro é destinado agora a espaços de atendimento, ao Centro de Novas Oportunidades, 

direção, gabinetes para atendimento personalizado, às salas de aula convencionais e às salas 

de artes. 
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Figura 37: Planta do piso 00 da escola em Bombarral. 
Fonte: site da escola. Disponível em: <http://w2.aefp.pt/nova_escola>. Acesso em: 13/06/2015 

 

 

Observa-se, na parte de cima e de baixo da planta, que há espaços destinados à 

pratica de esportes (quadras poliesportivas e campo de rugby), ao centro temos salas de aula, 

laboratório, sala de TIC, e sala de professores (Figura 38). 

 

 
Figura 38: sala de professores da Escola do Bombarral. 
Fonte: fotografia do autor (2015). 



184 

 

Essa sala de professores é muito bem estruturada, ampla e arejada. Ela possui um 

ambiente com jogo de sofá, poltrona e televisão vista na parte debaixo da fotografia. No meio, 

fazendo uma espécie de separação temos os armários do lado direito e uma máquina de café à 

esquerda, e, ao fundo, um armário grande, mural, mesas e cadeiras. Em todas as escolas que 

estivemos existem salas de professores. 

 

 
Figura 39: Planta do piso 01 da Escola em Bombarral. 
Fonte: site da escola. Disponível em: <http://w2.aefp.pt/nova_escola>. Acesso em: 13/06/2015 

 

Na planta do piso 01, do lado esquerdo: a cantina, espaço para curso de cozinha, 

sala dos funcionários, sala de aula e de apoio para alunos, ao centro da planta encontra-se a 

sala polivalente (auditório), pátio coberto com lanchonete e biblioteca, à direita encontram-se 

as salas para administração e diretoria, o espaço da secretaria e seu atendimento, a reprografia 

e uma sala de descanso para funcionários, centro de novas oportunidades e a sala de artes. 

Pelas plantas é possível identificar a existência de diversos espaços para a parte 

administrativa da escola, espaços para alimentação, espaços para atividades culturais e 

esportivas, espaço para os professores além de salas de aula e laboratórios. São espaços 
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concebidos para fins específicos da instituição escola, amplos e equipados. E como afirma 

Lefebvre (2006) o espaço concebido, até por ser dominante, por sua pujança induz ou inibe 

determinadas práticas espaciais, corroborando sobremaneira na produção do espaço percebido 

e vivido. 

O Ministério de Educação de Portugal em 2008 produziu um documento, voltado 

para as construções escolares, intitulado Referenciais Técnicos para Concepção e Construção, 

no qual apresenta um rol de parâmetros que as reformas e construções escolares devem seguir. 

São indicados os locais para construir novas escolas, a concepção arquitetônica, as exigências 

funcionais e construtivas, a segurança e como deve ser o arranjo do espaço externo. Sem 

desconsiderar o conjunto dos referenciais, que são extremamente importantes, queremos 

destacar três itens do documento – a concepção arquitetônica, exigências funcionais e arranjo 

do espaço exterior. 

A concepção arquitetônica é o item que afirma que as instalações escolares 

deverão se integrar à área urbana que as envolve do ponto de vista paisagístico e da boa 

acessibilidade, e que a qualidade da concepção arquitetônica dignifica a função educativa, 

facilita a gestão escolar, induz o bem-estar e o bom relacionamento entre as pessoas, estimula 

o aproveitamento escolar dos estudantes, o gosto e o respeito pela escola. Com relação às 

exigências funcionais, destaca-se que o conforto do ambiente no que tange à temperatura, 

qualidade do ar, luminosidade, cor e conforto acústico, em grande medida contribui para o 

bem-estar e o rendimento escolar dos alunos. O arranjo do espaço exterior deverá primar pela 

qualidade paisagística e funcional de forma a permitir que os alunos possam utilizá-lo 

livremente e com segurança. 

O documento apresenta também os espaços específicos que as escolas devem 

possuir. De modo geral, os espaços são agrupados em quatro grandes grupos: espaços de 

ensino, envolvendo artes, cultura e esportes; espaços sociais para estudantes, professores e 

funcionários; espaços para a gestão e administração escolar; e espaço de apoio como 

refeitório, reprografia, banheiros e outros.  E por fim, Referenciais Técnicos para Concepção e 

Construção detalha como deve ser cada espaço da escola, apontando a função que o espaço 

deve cumprir, recomenda a localização dentro da escola, a área de cada espaço, a iluminação 

e os equipamentos e mobiliários que deverão possuir.  

Os espaços das escolas públicas portuguesas possuem dinâmicas distintas aos 

existentes nas escolas públicas goianas. Primeiro, existe uma maior variedade de espaços - 

para atividades acadêmicas, culturais, esportivas e de socialização -, e espaços com razoável 
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estrutura. Os diferentes espaços parecem ter um uso mais efetivo, portanto apresentam-se 

mais dinâmicos.  

Os professores por lá trabalham por 35 horas semanais, sendo destas no máximo 

22 em sala de aula e o restante cumprida com elaboração e execução de projetos pedagógicos 

e atividades de planejamento de administrativas. Devido à organização da escola ser 

complexa, segundo os professores e coordenadores, existem muitos colegiados e reuniões. Há 

uma instância deliberativa maior que agrega toda a comunidade escolar, mas existem os 

colegiados dos docentes por área de conhecimento, a Geografia fazendo parte da área das 

humanidades, há ainda colegiados por disciplina. Não existe a figura do coordenador 

pedagógico ou de turno, as coordenações são das grandes áreas do conhecimento. Há ainda a 

figura do Diretor de Turma, esse diretor é um professor que ministra aulas na turma e que é 

indicado para ser uma espécie de padrinho do grupo de alunos. O Diretor de Turma é 

informado pelos professores de quaisquer problemas que a sala tenha, ele é a pessoa que irá 

conversar com os estudantes, contatar, convocar e dialogar com os pais ou responsáveis sobre 

o ocorrido na escola. Ele dispõe de um tempo de aula por semana com a sua turma para 

discutir questões atinentes ao grupo – problemas cotidianos e suas resoluções, planejar e 

avaliar projetos e atividades etc.  

Estivemos presentes em uma reunião de Conselho de Turma na escola de Lisboa, 

a reunião ocorreu no tempo semanal destinado ao diálogo do Diretor de Turma com os 

estudantes, nesse caso eram estudantes do Curso Técnico em Turismo. A professora de 

Geografia que estava na sala de aula permanece na reunião para tentar garantir que um maior 

número de alunos participe, pois não é uma atividade obrigatória para eles, e para aproveitar a 

pauta para discutir alguns elementos do conteúdo que já trabalhara. Essa reunião de Conselho 

de Turma teve como pauta um trabalho de campo no Rio Alviela e cavernas da região, 

localizadas a cerca de 100 km a norte de Lisboa, que havia sido realizado com a turma no dia 

anterior. O conselho foi bem informal, descontraído, os alunos estavam alegres e interagiram 

bastante entre eles e com os professores presentes. O Diretor de Turma mostrou aos 

estudantes as fotografias feitas na atividade, em algumas fotos ia questionando e relembrando 

os alunos das discussões que havia feito. A professora de Geografia, como na altura discutia 

em sua disciplina o tema hidrografia, também em alguns momentos fez intervenções acerca 

da temática que tinha trabalhado em sala de aula. 

As salas de aula são amplas (Figura 40) e o número de estudantes é na média 

dentre 15 e 20 por turma. Algumas salas são equipadas com computadores para os alunos, 
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sistema de som e projetores, tela interativa para os professores. Os estudantes no geral 

demonstram-se mais participativos, há pouco barulho de conversas paralelas, nem alunos 

solicitando para sair o tempo todo da sala de aula. Em algumas escolas as salas de aula das 

turmas são fixas, em outras não. Com relação à escala de horários das aulas, nos foi relatado 

por professores e coordenadores que as escolas têm a liberdade de optar por formatos de aulas 

de 50 ou de 90 minutos, no entanto entre uma aula e outra sem exceção há intervalos de no 

mínimo 10 minutos. 

 

 
Figura 40: Salas de aula de escolas públicas em Portugal. A) e B) Salas de aula na escola do 

Cacém; C) Sala de aula na escola em Lisboa; D) Sala de aula na escola no Bombarral. 
Fonte: fotografias do autor (2015). 

  

Os espaços fora da sala de aula são bastante movimentados e dinâmicos. Isso 

devido aos vários intervalos existentes entre as aulas, aos projetos realizados na escola e ao 

tempo maior que os alunos permanecem na instituição. Na escola do Cacém, por exemplo, 

que conforme a professora de Geografia e o coordenador das humanidades precisa de 

reformas, os espaços da escola são bastante utilizados (Figura 41). 
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Figura 41: Espaços da Escola localizada em Agualva-Cacém, Portugal. A) Exposição de 

projeto de química. B) Palestra com professor da Universidade de Aveiro sobre turismo. C) 

Jogo de bola em um dos pátios da escola. D) Jovens-alunos utilizando o espaço estudantil e 

duas das quadras da escola. 
Fonte: fotografias do autor (2015). 

 

A realidade das escolas públicas secundárias de Portugal é distinta a das escolas 

públicas goianas e brasileiras. Malanski e Kozel (2015) constatam vários problemas no espaço 

escolar, em escola pesquisada na cidade de Curitiba, mas que imagino ser uma realidade 

recorrente no Brasil como um todo. As autoras afirmam que 

o espaço arquitetônico em questão evidencia não ser funcional e humanizado. Sabe-

se que para os processos de ensino e aprendizagem possam se desenvolver com 

qualidade precisam ocorrer em espaços agradáveis e funcionais e que isso pode 
refletir, inclusive nos índices de avaliação da educação. Assim, de acordo com o 

cenário apresentado, julga-se necessária a humanização do espaço em questão. 

(MALANSKI; KOZEL, 2015, p.167) 

 Trouxemos nesta seção exemplos de escolas públicas em Portugal, não para que 

possamos pensar em transplantar o modelo de lá para a Rede Pública de Ensino do estado 

Goiás, mas para termos em mente que outras realidades existem e são possíveis. Finalizamos 

a seção com a ideia de Lefebvre (2006), quando diz que a transformação social somente se 

efetiva verdadeiramente se atinge o espaço, se o transforma. Nós completamos, se queremos 

outra escola temos que produzir outro espaço escolar – em sua dimensão absoluta, relativa e 

relacional (HARVEY, 2012). 
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No próximo item iremos abordar a formação docente, em especial a formação do 

professor de Geografia, com o intuito de indicar a necessidade da compreensão da escola 

como espaço geográfico. 

 

4.2 - Formação docente: o espaço escolar em pauta  

 

O tema da formação docente tem relevância para nossa discussão na medida em 

que ele compõe uma tríade indissociável (formação - prática - profissionalização) para a 

compreensão das questões no âmbito da educação e que mantém íntimas relações com o 

espaço escolar. Entendemos que uma formação docente qualificada reverbera na prática dos 

professores, e que por sua vez ressoa na profissionalização. As mudanças na prática docente 

interferem na formação, assim como as alterações no campo da profissionalização docente 

vão, consequentemente, impactar a prática e a formação do professor. Em meio a todas essas 

possibilidades encontra-se o espaço geográfico da escola, que tem no professor um dos 

sujeitos que em suas atividades diárias o produz.  

Imaginamos que, ao compreender a produção do espaço escolar e, por 

conseguinte, seus sujeitos, dentre eles o jovem-aluno, sua cultura e sua espacialidade, o 

professor pode potencializar exponencialmente as possibilidades de melhorar sua ação e 

prática na escola, contribuindo para a aprendizagem geográfica dos estudantes. Portanto, 

advogamos que o tema do espaço escolar possa ser conteúdo dos cursos de formação de 

docente. 

 

4.2.1  - Precarização do trabalho docente e a centralidade do professor  

As novas propostas de reformas educacionais e de formação docente emergem no 

contexto da reestruturação produtiva do capital. O que tem dilacerado, ainda mais, 

contradições sociais nos países da América Latina. Portanto, as políticas educacionais devem 

ser lidas em articulação com os processos de exclusão social desses países. Ao analisar tais 

políticas, Torriglia (2005) entende que existe uma centralidade nos docentes e uma 

descentralização na formação, ou seja, uma dicotomia entre o ser docente e sua formação. 

Em meio ao turbilhão de acontecimentos e pressões por sobre a educação, 

encontramos a figura do professor, o qual é lançado, como diz Evangelista e Shiroma (2003), 
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no “olho do furacão”. Ele passa a ser alvo, primário, de uma enormidade de políticas. Passa a 

ser responsabilizado por uma infinidade de elementos e coisas para as quais ele não possui 

formação, ou sequer tem o controle. Ou seja, à escola são imputadas atividades de 

responsabilidades que não estão ligadas à escolarização, atividades essas que em grande 

medida recaem sobre os ombros do professor. 

Tello (2011), ao estudar as políticas de reforma educacional na América Latina, 

verifica que os organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao disponibilizar empréstimos financeiros 

impõem-lhes diversas condições. Sem alternativa, esses países aceitam “[...] implementar una 

serie de ‘paquetes’ de propuestas o recomendaciones educativas.” (2011, p.10) 

Essas reformas educacionais, como não poderia ser diferente, recaem também 

sobre o professor, o qual, nesse curso e discurso, adquire uma posição central na educação, de 

tal modo que lhe é imputada a total responsabilidade pelo fracasso do sistema educativo, de 

maneira que esses resultados são tomados como indicadores da profissionalização docente. 

Sob o pressuposto neoliberal, a profissionalização docente, vincula-se às questões como 

descentralização, eficácia, responsabilização, entre outros. Nessa perspectiva aumentam-se os 

mecanismos de controle e prestação de contas dos docentes, submetidos a sistemas de 

incentivos por resultados de aprendizagens de seus alunos. (TELLO, 2011) 

O mesmo autor, ainda discorrendo sobre a questão das supracitadas políticas, 

continua, dizendo que: 

[...] mientras se insiste en el papel central de los docentes, en los contextos de estas 

políticas se precarizan de modo creciente las condiciones de los 

trabajadores/profesionales de la educación, se intensifican los ritmos y las 

responsabilidades, se empobrece y descalifica la tarea, se acota cada vez más la 

autonomía del docente sobre la definición del para qué y el cómo enseñar, 

impactando sin dudas sobre la identidad docente. (TELLO, 2011, p.12) 

Ante as várias funções que a escola pública tem assumido nos últimos tempos, o 

professor muitas vezes é obrigado a responder a demandas que estão para além de sua 

formação – cuidar da aprendizagem do aluno. Esse trabalhador, por vezes, se vê constrangido 

a executar funções de enfermeiro, psicólogo, assistente social e outras. Essas exigências 

parecem corroborar para criar um sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade 

docente, da constatação de que o ato de ensinar ,às vezes, não tem tanta importância. 

A centralidade à qual o professor é lançado torna-o o principal responsável pelo 

funcionamento da escola e do sistema de ensino, além do desempenho do aluno. Mesmo nas 
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atuais condições materiais dispensadas ao professor, a ele se imputa a responsabilidade do 

fracasso escolar. 

A reestruturação do capital tem impactos na formação e no campo de trabalho 

docente. Segundo Oliveira (2004), esse contexto tem, cada vez mais, possibilitado o 

distanciamento do trabalho docente, ocasionando variações das funções que o professor 

assume na escola. Esses aspectos, respondidos pelo docente, acabam na ocorrência de seu 

trabalho ir além de sua responsabilidade, o que acentua e contribui para o processo de 

precarização do seu trabalho e perda de identidade profissional, em que constata que ensinar, 

às vezes, não é o mais importante. 

Para Evangelista (2013) o que tem ocorrido com a formação, a prática e a 

profissão docente na atualidade são consequências da atuação dos organismos e instituições 

internacionais. A autora ao analisar a atuação do Banco Mundial constata que este tem como 

questões centrais não âmbito educacional, a universalização do ensino básico, eficiência 

institucional (novas formas de gestão), produção de resultados (avaliações em larga escala) e 

parcerias público-privadas.  Assim como Tello (2011) e Oliveria (2004), Evangelista afirma 

que todo esse movimento recente no campo da educação, coloca estrategicamente o professor 

como a figura central e única responsável pela educação.  Para esta autora  

A maior barbárie que se comete contra o professor é a de tentar transformá-lo em 
portador das condições de resolver os problemas sociais e econômicos, recurso 

perverso que obscurece os interesses hegemônicos que, objetivamente, determinam 

as políticas educativas. Conduz-se o professor ao sofrimento, dado que é obrigado a 

defrontar-se com sua “alegada incompetência” da qual resulta alunos fracassados e 

desempregados. (2013, p.38) 

Esse contexto no campo educativo, delineado pelos autores ora citados, traz ao 

professor uma nova realidade. O trabalho docente ganha contornos para os quais o professor, 

assim como a escola, parece não estar devidamente preparado, ocasionando rebatimentos na 

profissionalização por tornar precarizado o trabalho do professor. Conforme Oliveira (2004, 

p.1140) “[...] o trabalho pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma nova fase da 

organização escolar, e tais transformações, sem as adequações necessárias, parecem implicar 

processo de precarização do trabalho docente”.  

A precarização do trabalho docente, como nos alerta Nishimura (2014), deve ser 

pensada no bojo do movimento de precarização do trabalho em geral. Precarização essa que 

surge no contexto da crise estrutural do modo de produção capitalista iniciada na década de 

1970, cujos desdobramentos são, segundo Antunes (2009), a reestruturação produtiva 
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(passagem de um sistema rígido de produção em massa, para um sistema de organização 

flexível) e reformas do Estado (disciplina orçamentária, contenção dos gastos sociais e 

restauração da taxa  natural de desemprego, potencializando a exploração dos trabalhadores a 

partir do exército de reserva) 

Em resumo, a precarização do trabalho docente na educação pública tem relação 

direta com as reformas neoliberais implementadas pelo Estado. Como resultados evidentes 

dessas reformas temos: o arrocho salarial dos professores, o aumento dos contratos 

temporários nas redes públicas de ensino, a perda de garantias trabalhistas e previdenciárias 

oriunda dos processos de reforma do aparelho de estatal. Tudo isso tem agravado o quadro de 

instabilidade e precariedade no magistério público.  

O professor em sua atuação prática interage com diversos contextos. Ele não 

necessariamente delimita essa prática, no entanto, cabe ao professor estabelecer o papel que 

ela ocupa. Sendo assim, sua “conduta pode ser uma simples adaptação às condições e 

requisitos impostos pelos contextos preestabelecidos, mas pode também assumir uma 

perspectiva crítica, estimulando o seu pensamento e a sua capacidade para adotar decisões 

estratégicas inteligentes para intervir nos contextos.” (SACRISTÁN, 1995, p.74)  

Ao tecer a discussão sobre a prática, Sacristán (1995) cerca o tema, levantando a 

questão em sua totalidade, de modo que atrela à temática formação e a profissionalização. A 

formação de professores deve considerar os componentes e os métodos que aciona o 

pensamento estratégico.  Já a prática docente é a “[...]cultura compartilhada sobre um tipo de 

ações que têm relação com o cuidado, o ensino e a direção de outros. Ela é constituída por 

conhecimentos estratégicos, conhecimentos sobre esses saberes e motivações e desejos 

compartilhados.” (1999, p. 73). Por fim, a profissionalização para o autor caracteriza-se pelo 

pensamento pragmático, que relaciona ideias, intenções, ações e avaliações das condições de 

aplicação.  

As transformações em curso no mundo geram a discussão de novos paradigmas na 

ciência e nos modelos de educação. Em decorrência disso, aparecem novas demandas junto à 

formação de professores. Pois, seu papel é de formar pessoal qualificado tanto do ponto de 

vista teórico quanto técnico para atuar nessa sociedade instável, cambiante, volátil e fluida da 

atualidade. Nesses termos, para que o professor possa materializar seu trabalho docente, 

produzindo o homem e a humanidade, ele necessita de uma formação que lhe tenha 

proporcionado uma construção crítica da indissociabilidade de teoria e prática na ação 

transformadora – práxis.    
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4.2.2 - O espaço geográfico da escola: elementos para da formação do professor de 

geografia 

García Pérez (2006) nos ajuda a desmistificar a chamada centralidade do professor 

quando levanta duas hipóteses de trabalho ao tratar da formação de professores. O autor diz 

que a melhora da educação depende de diversos fatores, mas um deles, sem dúvida, é o bom 

professor, e ser um bom professor depende de muitos fatores, sendo um deles a formação, 

especialmente a inicial.  

Os cursos de formação inicial devem contribuir para a formação do professor, 

colaborando para o exercício da sua atividade docente. As licenciaturas têm como função 

constituir e transformar os saberes-fazeres docentes num processo contínuo de construção de 

identidades. Ao concluir uma licenciatura o estudante tem que ter conseguido se apropriar dos 

saberes-fazes docentes que lhes atribui identidades de professor. 

A expectativa é que a licenciatura desenvolva, junto aos alunos, conhecimentos e 

habilidades, atitudes e valores que lhes permitam constantemente construir e reconstruir 

saberes-fazeres docentes, tendo em vista as necessidades e desafios prementes postos pelo 

ensino cotidianamente.  Conforme Pimenta 

Espera-se, pois que mobiliza os conhecimentos da teoria da educação e da didática 

necessários à compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles 

a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem e 

transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de identidades como professor (1996, p.75) 

Está na natureza do trabalho docente o ensinar para o processo de humanização 

dos alunos historicamente situados. A contribuição do ensino, via ação docente, jamais deve 

ter como único escopo o mercado de trabalho, pois a produção da existência humana requer 

uma perspectiva mais alargada. Esse é exatamente um dos princípios elencado por Cavalcanti 

(2008b) para a formação docente na atualidade. Nas palavras da autora  

“[...] a formação profissional está inserida num projeto mais amplo, uma veze que 

ser trata de formação integral do indivíduo, da pessoa. Trata-se, portanto, de uma 

formação humana. Sendo assim, ela não está ou não deve estar totalmente vinculada 

ao mercado de trabalho, mas à construção de um sujeito/profissional ético – que visa 

à consciência e reponsabilidade social expressas pela participação, cooperação, 

solidariedade, pelo respeito às individualidades, à diversidade humana, pela busca 

da igualdade social.” (Cavalcanti, 2008b, p.95) 

A autora elenca elementos que caracterizam a cidadania, como responsabilidade e 

participação efetiva na sociedade, luta por uma sociedade mais humana e socialmente mais 
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justa, consciência crítica, além de elementos mais sutis como a solidariedade, cooperação e 

respeito às diferenças quaisquer que sejam eles (de gênero, religiosas, étnica, cultural, social 

etc.). 

Uma ideia que nos últimos anos permeia as discussões sobre formação de 

professores e, que entendemos como de muita relevância principalmente nos tempos atuais, é 

a do professor como investigador da/na prática.  García Pérez (2006) defende a ideia de que a 

investigação constitui um princípio no âmbito formativo. Ou seja, um eixo central da 

formação de professores deve ser a investigação, considerando o professor como um 

profissional que reflete e investiga sua prática. A investigação passa a ser uma maneira de 

conceber o trabalho docente. O professor pode orientar seu conjunto de trabalho como um 

processo de investigação na ação. 

Em discussão sobre o estágio supervisionado na formação do professor de 

Geografia, Martins (2014) salienta que a escola é um espaço de trabalho e formação. Nesse 

sentido, possibilitar ao aluno da licenciatura experiências consistentes no contexto escolar, 

papel da formação inicial, pode ser decisivo na construção de um novo modelo de professor. 

A mesma autora segue dizendo que “O desafio consiste em possibilitar, nos cursos de 

formação docente, espaços de vivências de experiências no contexto das escolas, a 

contribuição para a disseminação dos saberes específicos e indispensáveis á profissão de 

docente” (Martins, 2014, p. 184). 

É importante esclarecer que quando esse autor, e outros, advogam a pesquisa 

como um princípio para a formação do professor, não estão falando de investigação científica,  

até porque, apesar de dar noções gerais sobre pesquisa acadêmica, as licenciaturas têm essa 

obrigação. A defesa da investigação na formação aparece como elemento para melhorar a 

capacidade reflexiva do professor diante de sua prática diária, ou seja, essa forma de pesquisa 

está diretamente relacionada com a prática educativa, possibilitando o professor conhecer, 

analisar e intervir no espaço escolar. 

Contreras (2002) sinaliza que é necessário entendermos o professor como um 

profissional que realiza um trabalho intelectual, o qual somente poderá contribuir para 

transformar a ordem social vigente em algo mais humano e mais justo, na medida em que ele 

adote uma postura crítica. Ou seja, o professor intelectual crítico e autônomo é um 

questionador no mundo e de sua concepção do mundo. Isso lhe coloca na condição de 

responsável pela produção de conhecimento, mas um conhecimento comprometido com a 

mudança do pensamento hegemônico e das práticas dominantes. 
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O autor defende que o professor intelectual crítico e autônomo além de produzir 

uma leitura crítica à sociedade e comunicar isso ao Outro, ele deve se comprometer em ajudar 

os grupos sociais no processo de tomada de consciência, assim como possibilitar a ação 

política de tais grupos rumo à eliminação das relações irracionais e injustas – 

emancipação/autonomia.  

Para Contreras (2009), é importante os futuros docentes irem vivendo e 

experimentando as práticas educativas para construírem seus conhecimentos sobre a 

concretude do mundo, de modo a exercitarem sua imaginação nas tessituras da vida prática. 

Os alunos dos cursos de licenciatura devem lançar seus olhares para a criança e o jovem, 

compreendendo-os como sujeitos históricos e espacialmente situados. E assim, identificando 

que elementos culturais ele traz à escola e o que se pode oferecer a esse aluno, para que possa 

se tornar cidadão crítico e consciente do seu papel transformador. 

Outro debate de suma importância é do entendimento de formação profissional.  

Pensamos a formação docente como formação inicial e continuada, está sendo realizada tanto 

na academia quanto na prática social e profissional. Temos que pensar a formação do 

professor como contínua, permanente, a qual se realiza também nos espaços de atuação 

profissional. Entretanto, reafirmamos que o período inicial de formação tem um significado 

extremamente importante. 

A formação do professor deve necessariamente ter continuidade durante toda a 

vida profissional, é o que se entende como formação continuada. Essa dimensão da formação 

tem fundamental importância, uma vez que reflete diretamente no ensino. A formação 

continuada possibilita a constante reconstrução da identidade do professor, garantindo-lhe 

melhores qualidades para atuar nos diversos níveis de ensino. Desse modo, consideramos que 

o processo contínuo de formação docente deve ser consistente, conforme aponta Cavalcanti 

[...] essa formação é a que propicia ao professor segurança para tratar de temas 

disciplinares, para analisar a sociedade contemporânea, suas contradições, suas 

transformações; para compreender o processo histórico de construção do 

conhecimento, seus avanços, seus limites; e sensibilidades para compreender o 

mundo do aluno, sua subjetividade, suas linguagens. (2002, p.112) 

Uma questão central para a formação docente está ligada aos saberes necessários 

para o professor no exercício de sua profissão. Autores como Gauthier (1998) e Tardif (2000) 

apontam um conjunto de saberes imprescindíveis para a prática docente. No entanto, iremos 

nos apoiar na elaboração de Shulman (2005). 



196 

 

O autor destaca uma lista de sete conhecimentos de base que o professor deve 

dominar para sua atuação docente, são eles: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

didático geral, conhecimento do currículo, conhecimento didático do conteúdo, conhecimento 

dos alunos, conhecimento dos contextos educativos e conhecimento dos objetivos, das 

finalidades e dos valores educativos, e de seus fundamentos filosóficos e históricos. 

Conhecimentos que, segundo o autor, vem de pelo menos quatro fontes principais, a formação 

acadêmica na disciplina a ensinar; os materiais e o contexto do processo educativo 

institucionalizado; a investigação sobre a escolarização; a sabedoria outorgada pela prática. 

Entendemos que a grande contribuição de Shulman reside em levantar como um 

conhecimento de base o conhecimento didático do conteúdo. Esse conhecimento de base 

valoriza as didáticas específicas, marca a identidade de cada área do conhecimento, pois os 

conteúdos de Geografia demandam um tratamento didático distinto dos conteúdos da História 

por exemplo. 

Acerca do conhecimento didático do conteúdo, Shulman (2005) salienta que   

[...] el conocimiento didáctico del contenido adquiere particular interés porque 

identifica los cuerpos de conocimientos distintivos para la enseñanza. Representa la 

mezcla entre materia y didáctica por la que se llega a una comprensión de cómo 

determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los 
diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su enseñanza. 

[...] es la categoría que, con mayor probabilidad, permite distinguir entre la 

comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión del pedagogo. 

(2005, p.11) 

Destacaremos outros dois conteúdos de base elencados pelo autor: o 

conhecimento dos alunos e o conhecimento dos contextos educativos. Pois eles tocam no 

tema que pretendemos discutir, a necessidade de conhecimento do espaço geográfico da 

escola. Defendemos a ideia de que é imprescindível para o professor ter conhecimento do 

espaço escolar. 

A compreensão do espaço escolar é algo importante para o professor, e para o 

professor de Geografia torna-se ainda mais necessário em decorrência da natureza desta 

ciência. Para o professor de Geografia seria uma possibilidade de olhar para a escola 

buscando entender sua espacialidade. 

Uma das possibilidades de ler a escola como espaço geográfico é por meio dos 

sistemas conceituais de Harvey (2012) e Lefebvre (2006), como tratado no capítulo anterior. 

O espaço como uma produção social, aberta, dinâmica e contraditória, o qual se nos apresenta 

em três dimensões distintas, mas articuladas, absoluta, relativa e relacional. Espaço que é 
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produzido a partir do concebido, percebido e vivido, tríade que mantem-se em constante 

tensão dialética.  

A partir dessa perspectiva teórica diríamos que a escola é um espaço que 

apresenta uma dimensão absoluta, relativa e relacional (Harvey, 2012). Em termos da 

dimensão absoluta temos o muro, o prédio escolar, o mobiliário da escola, os equipamentos e 

materiais didáticos, as pessoas etc. Encontramos a dimensão relativa nas relações entre as 

pessoas, lugares e objetos da escola. Por exemplo, uma sala de aula não é a priori pequena, 

mas ela é pequena em relação ao grande número de alunos de determinada turma. Pela relação 

entre o espaço físico da sala de aula e o número de alunos é que podemos dizer que tal sala de 

aula é pequena. A escola também tem uma dimensão relacional, que advém da relação, 

pressupõe espaço e tempo, mas que produz relações internas aos sujeitos. Na sala de aula 

pequena, porque lotada, digamos que um aluno entediado diz que a aula de Geografia foi a 

aula mais longa e chata que já assistiu em sua vida, enquanto para uma colega de sala a aula 

foi tão boa que passou muito rápido. Esse é o espaço relacional.  

A produção desse espaço escolar nas suas dimensões absoluto, relativo e 

relacional é engendrada pelo espaço concebido, percebido e vivido (LEFEBVRE, 2006). Os 

planejadores, arquitetos, engenheiros e técnicos ligados ao ministério e as secretarias de 

educação, professores da academia, a gestão e os professores da escola produzem concepções, 

representações que se materializam na produção efetiva do espaço escolar. Mas, por sobre 

esse espaço concebido os sujeitos agem por meio de suas práticas espaciais cotidianas, 

professores, gestores e funcionários no seu trabalho diário, assim como os estudantes nas suas 

atividades no espaço escolar estão também produzindo esse espaço. Esses mesmos sujeitos 

corroboram para produção do espaço da escola com seus espaços de representações 

(percebido e vivido), ou seja, o modo como nas suas experiências no e com o espaço escolar o 

representam, também estão a produzir o espaço da escola. 

Tendo como pressuposto essa leitura do espaço escolar, conhecer o espaço é 

conhecer os sujeitos que o produzem, assim como, conhecendo os sujeitos sabemos do espaço 

que eles produzem. Até porque com diz Lefebvre (2006) a sociedade produz o espaço e 

simultaneamente é produzida por ele.  

Para o professor de Geografia conhecer o jovem-aluno, seus anseios, desejos, 

cultura, práticas espaciais é duplamente importante, pois além de possibilitar uma concreta 

leitura do espaço escolar, esse jovem é o sujeito para o qual esse professor tem que 

proporcionar as condições necessárias para sua aprendizagem. Uma aprendizagem crítica e 
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cidadã que o permita compreender e transformar o espaço em que vive. Callai diz que “[...] 

deve-se procurar reconhecer quem são e como são realmente estes jovens “que devem ser 

educados” para que se consiga chegar neles, para encontrar as melhores formas de ação.” 

(2001, p.143). No mesmo sentido Morduchowicz (2008) afirma que a educação dever 

valorizar a cultura dos jovens, suas experiências cotidianas, sua cultura, pois os alunos 

apreendem dentro e fora da escola. 

Com relação ao jovem atual, temos que encará-lo como um sujeito histórico 

forjado no mundo hodierno. Adentrar nos poros deste jovem as características atinentes à 

sociedade contemporânea, que é complexa, fragmentada, desigual e acelerada. É nesse quadro 

que devemos olhar para o jovem, um sujeito portador de direitos que vive e possui atributos 

relativos à condição juvenil da sociedade de hoje. Para Carrano  

Muitos dos conflitos entre os jovens e as instituições são provocados pelas 

dificuldades de tradução dos sinais que não conseguimos decifrar. Há, portanto, uma 

crise de sentidos entre jovens, instituições e sujeitos adultos, habitantes que são de 

diferentes territórios espaciais e simbólicos da cidade. As instituições parecem não 

perceber que não se pode educar ou negociar na ausência de uma linguagem em 

comum. (CARRANO, 2011, P.20) 

Dito isso, defendemos que a discussão do espaço escolar deveria ser incluída no 

rol de temas dos cursos de formação docente, especialmente, em Geografia. Uma leitura 

consistente da dimensão espacial da escola, pensada como uma produção social pode 

colaborar para uma formação que consiga construir os dois conceitos de base que destacamos, 

daqueles propostos por Shulman (2005), o conhecimento dos contextos educativos e o 

conhecimento dos alunos. Tendo uma formação qualificada, o professor pode aprimorar as 

ações e práticas docentes na escola, contribuindo para a melhoria do espaço escolar. 

Apesar de muito pujantes e enrijecidas, as práticas docentes nas instituições 

escolares podem e devem ser atualizadas e transformadas, de modo a atender os anseios e as 

necessidades dos jovens-alunos do tempo presente. Sacristán afirma que “As marcas das 

ações passadas são bagagem de prática acumulada, um espécie de capital cultural para as 

ações seguintes; essa bagagem é possibilidade e condicionamento que não fecha a ação futura. 

(1999, p.75) 

Por fim, fica claro que há uma evidente complexificação da condição docente que 

caminha junto com a precarização de suas condições de trabalho, tendo alterado a autoestima 

do professor e sua representação social, criando uma tensão identitária. O trabalho do 

professor se torna bastante complexo em meio a essa nova situação. O mundo contemporâneo 
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cria um sujeito diferente daquele de uma década atrás, sujeitos esses (crianças e jovens) que 

levam para a escola um enorme repertório de valores e símbolos que dão todo um colorido 

diferente a tal espaço, tornando-o cada vez mais tenso e contraditório. Nesses termos é 

premente a necessidade do espaço escolar ser debatido nos cursos de formação para que o 

professor possa ter uma compreensão concreta do processo de produção do espaço da escola. 

E devidamente preparado terá maiores condições de exercer sua profissão, contribuindo para 

uma formação cidadã e critica dos jovens-alunos. 

Na seção seguinte nosso intento é seguir com o raciocínio de olhar o espaço 

escolar enquanto espaço geográfico e, a partir disso, pensar na possibilidade de tomá-lo 

enquanto uma escala de análise no tratamento de fenômenos geográficos em sala de aula. 

Após termos apresentado e discutido a questão da formação docente, especialmente, do 

professor de Geografia apontando a necessidade de fomentar a verticalização do 

conhecimento do espaço escolar, a ideia é sinalizar elementos tendo esse espaço como escala 

para análise dos temas geográficos na escola básica.  

 

4.3  - O espaço escolar como uma escala de análise para o ensino de Geografia 

 

Educação é, reconhecidamente, um elemento central para qualquer sociedade. 

Não é incomum ouvirmos, por exemplo, que somente pela educação torna-se possível o 

desenvolvimento de um povo/sociedade/país. Nesses termos, ela figura em diversos discursos 

mundo a fora proferidos por pessoas/instituições que nada tem a ver com o campo 

educacional. Todos falam de educação, são os cidadãos comuns em rodas de conversa, o que 

é até comum, pois nesses espaços se dialoga sobre tudo ou quase tudo; são discursos oficiais, 

entrevistas, textos em revistas e jornais assinados por pessoas públicas como apresentadores 

de telejornais ou programas televisivos, pessoas do meio artístico ou esportivo, políticos etc. 

A educação e, por conseguinte, a escola ganha centralidade nesses discursos, 

centralidade que fica encalacrada só e unicamente nas falas. A educação/escola pública vai 

mal no Brasil, não tem conseguido minimamente cumprir sua função.  

A escola como lugar da educação formal tem como função atualizar o sujeito de 

toda a produção de conhecimento - produto histórico-social. Por isso, essa instituição é o 

lócus da humanização dos indivíduos. Dito de outra forma, a educação deve se esforçar para 

ajudar os alunos na tarefa de entenderem sua condição humana. A escola deve formar para a 
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vida! Entretanto, é inegável que, em decorrência de pressões do sistema capitalista, a 

instituição tem focado em formar as crianças e jovens, quase que exclusivamente, para o 

mundo do trabalho. 

O objetivo final da escola tem sido o mercado, até por conta da estrutura social 

(capitalista) que se coloca à montante e à jusante da instituição, em detrimento de formar para 

a vida. O espaço escolar é organizado para garantir o cumprimento de um papel, para atender 

às demandas dos que detêm o poder/dos que dirigem a sociedade. Dessa forma, o espaço 

escolar como fragmento do espaço social pode ser levado, pelo professor de Geografia, à sala 

de aula para discussão com os estudantes acerca da espacialização os fenômenos que ocorrem 

no âmbito social mais amplo. 

 

4.3.1 - A dinâmica social e o espaço escolar 

O modo de produção capitalista, em nível planetário, se reestruturou a partir de 

meados do último século. Isso só foi possível em decorrência dos progressos nos campos da 

ciência, da técnica e da informação. O processo produtivo passa a ser controlado por uma 

nova racionalidade, agora mais flexível/fluida. Isso promoveu  modificações substanciais nos 

aspectos espaço-temporais ligados à produção, circulação, distribuição e consumo de bens 

materiais e imateriais. Favoreceu também a unificação do espaço, fazendo com que os lugares 

se globalizassem, por via dos transportes mais rápidos e do avanço dos meios de 

comunicação. 

A globalização, conforme Santos, provoca rebatimento em diversos setores da vida 

social. “Para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba tendo, direta ou 

indiretamente, influência sobre todos os aspectos da existência: a vida econômica, a vida 

cultural, as relações interpessoais e a própria subjetividade.” (SANTOS, 2001, p.142-143).  

No tocante à subjetividade contemporânea, Pelbart (2000) afirma que as fronteiras 

entre as instituições são diluídas, tudo é escola, tudo é família, tudo é fábrica, de modo que 

tudo pode ser comprado, mesmo a vida, até o tempo. Para o autor a lógica do sistema se 

generaliza, alcança tudo e todos, somos nos tempos atuais “prisioneiros a céu aberto”. 

Entendemos que a escola e seus sujeitos são produtos históricos e sociais. Ou seja, 

por estarem enfeixados dos elementos do mundo, acompanham seu movimento. São produtos 

da dinâmica social no tempo e no espaço. Dito isso, emerge a seguinte questão: qual é a 

realidade contemporânea da escola e dos sujeitos que a constituem? 
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O mundo hodierno, aligeirado, rápido, veloz, mutável, plástico, flexível cerca a 

escola - instituição de tradição secular. Ao que parece, ela não tem acompanhado, pari passu, 

o movimento do mundo, até porque o peso de sua cultura institucional imprime um ritmo 

mais lento do que as transformações ocorridas na sociedade. O que não quer dizer, de modo 

algum, que a escola não estabelece densas ligações com o contexto externo. Mas, apenas, que 

os elementos e fenômenos mais contemporâneos da sociedade tardam um pouco para adentrar 

completamente na escola.  

Por estarem mergulhados na cultura escolar, por falarem/representarem a 

instituição, professores, toda a gestão da escola, assim como os demais funcionários 

apresentam dificuldades para acompanhar e seguir ,lado a lado, o movimento social. Tais 

sujeitos sociais são produzidos e produtores do espaço escolar. 

No cenário orquestrado pela voracidade da lógica contemporânea do capital, que 

abre mercados em diversos estratos da sociedade, que a despeito do discurso politicamente 

correto dilapida o ambiente, não respeita a diversidade humana etc., emerge a escola 

transbordante. Aquela que acaba por assumir funções que não estão diretamente vinculadas à 

questão da escolarização. “Os sonhos desmedidos da educação integral favoreceram a 

emergência daquilo que tenho designado por ‘escola transbordante’, exorbitante e sufocada 

por um excesso de missões.” (NÓVOA, 2010, p. 33) 

Imaginamos que é imprescindível ter em mente que a supervalorização da escola, 

em termos de discurso, cria uma indefinição de sua função. O certo é que a escola não deve 

ser responsável por resolver todos os problemas da sociedade. O professor tem uma função 

definida no espaço escolar, não sendo possível fazer papel de pai, assistente social, 

psicólogo... Ele, em seu labor, pode, em determinados momentos, caso necessário, para o 

desempenho da função de escolarizar, estabelecer uma proximidade maior com o estudante, 

ouvi-lo, dialogar sobre as coisas do mundo e da vida. Nunca se esquecendo do objetivo de seu 

trabalho. Ou corre-se o risco de procurar desempenhar uma função para a qual não tem 

formação, e que, portanto, não é de sua alçada, esquecendo-se de cuidar efetivamente do 

processo de ensino-aprendizagem.  

A escola que procura abraçar o mundo, tomar para si responsabilidades que não 

lhes são pertinentes, fatalmente não realizará a contento sua função. O professor que busca 

desenvolver atividades, as quais não se situam no leque de atribuições de sua profissão, pode 

incorrer no erro de descuidar do que efetivamente deveria fazer, que é ensinar. Essa situação 

da prática pedagógica recai diretamente na imprecisão da identidade do professor e, por 

tabela, na profissionalização docente. 
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Para Libâneo (2012), nas três últimas décadas, a escola pública brasileira sofre um 

incessante declínio de qualidade; o que está intimamente associado, por um lado às políticas 

educacionais de cunho neoliberal para os países em desenvolvimento e, por outro, aos traços 

da escola dualista. O autor salienta que há um agravamento na dualidade da instituição, 

caracterizada como uma escola do conhecimento para os ricos e como uma escola do 

acolhimento social para os pobres. 

A escola do acolhimento é aquela que funciona quase como um depósito de 

crianças e jovens. Representa um lugar seguro para eles, enquanto os pais ou responsáveis 

estão no trabalho. Ao que parece, é a escola da sociabilidade e que pouco se preocupa com o 

conhecimento. As demandas lançadas à escola são tantas que o efetivo trabalho de escolarizar 

fica relegado a um segundo plano. Esquece-se de que, assim como o lugar da vida, a escola é, 

antes de tudo, o lugar de aprendizagem. Imagino que isso seja algo que se tornou bastante 

comum, pois os professores esbarram em graves problemas situados nas instâncias da prática, 

formação e profissionalização.  

Aqui, partimos da premissa de que a escola é lugar localizado no seio da 

sociedade. Como salienta Gonçalvez (2006), é impossível pensar a educação como uma 

categoria autônoma e separada das outras realidades sociais organizacionais e humanas. 

Portanto, essa instituição torna-se atravessada pelos elementos e fenômenos que recortam o 

corpo social no qual está inserida. Nesse sentido, os elementos que figuram, por exemplo, no 

espaço urbano/metropolitano, aparecem também na escola.  

 

4.3.2 - O espaço escolar e a aprendizagem geográfica  

Como indicado anteriormente, a escola atual vive o fenômeno do 

transbordamento. Pouco a pouco, a sociedade lança, para dentro dessa instituição, um 

gigantesco leque de tarefas, as quais os professores, paulatinamente, tem se apropriado com 

certo voluntarismo e generosidade. Desse modo, a escola acumula hoje um excesso de 

missões. Acometendo-a de uma dispersão, uma falta de prioridades, ausência de um rumo. Ou 

seja, nesse emaranhado de tarefas que a escola foi tomando para si, ela parece ter perdido seu 

foco. É preciso lembrar que a atividade primordial da escola, devendo ser função dos 

docentes, é a aprendizagem dos alunos. (NÓVOA, 2007) 

O espaço da escola pública goiana também é acometido pelo transbordamento. 

Como dissemos no capítulo anterior, o cadastro de acompanhamento e controle do Programa 

da Bolsa Família está na escola, as escolas da Região Metropolitana de Goiânia são 
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responsáveis pela emissão de listas periódicas ao SETRANSP, para que os tenham o passe 

escolar do transporte coletivo urbano, o professor, por vezes desempenha a função de pai, 

assistente social e psicólogo.   

Nóvoa (2007) segue dizendo que outrora, sob a égide da pedagogia tradicional, a 

educação era baseada na transmissão de conhecimentos. Há uma grande mudança de 

paradigma no campo da educação com o surgimento da pedagogia moderna. Agora os alunos 

povoam o centro do processo. Passa-se de uma leitura pedagógica de que o escopo deveria ser 

o conhecimento, para outra cujo cerne de questão é o aluno. O autor, com quem concordamos, 

arremata a questão defendendo que a educação, na realidade, deve centrar-se na 

aprendizagem.  

Ao fazer a defesa da aprendizagem enquanto objetivo maior da educação, portanto 

da escola, lança-se a ideia de que é preciso avançar para além de tomar o aluno como 

elemento nuclear do processo de escolarização. Pressupondo que deve-se garantir, àquele, a 

aprendizagem (aqui acho q está a base para a crítica à BNCC). Uma vez que aprendizagem 

implica sujeitos (professor e aluno) e ao mesmo tempo conhecimento. A missão da escola, 

que tem no trabalho do professor um de seus elementos fundamentais, é garantir a 

aprendizagem dos alunos. 

Na medida em que se conclui que a escola deve tomar como seu objetivo central a 

aprendizagem do aluno, tarefa que recai em última instância sobre os ombros do professor, 

emerge daí a grande questão, de que maneira fazer isso? Aproximando-nos mais da sala de 

aula, e da aula em si, a questão se desdobra em uma série de perguntas, que segundo Souza 

Neto (2008) são: a quem ensinar? O que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar?  

Interessa-nos nesse momento nos determos nesta última questão. E dentro da 

indagação referente ao como ensinar?, procuraremos abordar, especialmente, um aspecto, a 

escala de análise na aprendizagem em Geografia.  

Considerando que as práticas sociais cotidianas têm uma dimensão espacial, o 

conhecimento geográfico torna-se necessário para a vida das pessoas em seu dia a dia. Ou 

seja, a educação geográfica na escola pode levar os indivíduos a terem consciência da 

espacialidade das coisas no mundo. Daí a importância da geografia escolar para os alunos.  

O trabalho de educação geográfica ajuda os alunos a desenvolverem modos do 

pensamento geográfico, a internalizar métodos e procedimentos de captar a realidade 

tendo consciência de sua espacialidade. Esse modo de pensar geográfico é 

importante para a realização de práticas sociais variadas, já que essas práticas são 

sempre práticas socioespaciais. (CAVALCANTI, 2008, p.36) 
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Parece haver um consenso no campo da educação da necessidade de o professor, 

em sua ação pedagógica, considerar os conhecimentos do estudante. Visto que todos, a partir 

das experiências cotidianas, conhecem algo. Essa tese de que o aluno é portador de 

conhecimento, mesmo que não sistematizado, chega até a Geografia.  

Callai (1999; 2001) diz ser extremamente importante considerar o aluno e a 

sociedade em que vive. Entende que se torna mais fácil compreender os fenômenos  partindo 

do lugar em que se vive, do espaço próximo. O que possibilitaria uma melhor organização das 

informações, podendo-se teorizar, abstrair do concreto, na busca de explicações, de 

comparações, de extrapolações.  

Em suma, Callai defende o espaço próximo como entrada para considerar a 

vivência do estudante. Mas que essa escala (local) jamais deve ser considerada dissociada das 

escalas mais abrangentes, pois a explicação dos fenômenos que acontecem no local tem sua 

compreensão em outros espaços e tempos, maiores, mais distantes, mais amplos, mais 

complexos. E, que no jogo dialético dessas escalas, o aluno inicia um processo de elevar o 

empírico ao nível da categoria. 

As explicações para entender a realidade estudada exigem um vaivém constante 

entre os diversos níveis de análise, em que se cruzam as interpretações que decorrem 

do local ou do regional, considerado em sua totalidade, e os níveis nacional e 

internacional. (CALLAI, 1999, p.58) 

Na seara da escala de análise para problematizar e introduzir os conteúdos 

geográficos, Callai faz a defesa do recorte do município. O qual pode ser uma escala de 

análise que permite que tenhamos próximos de nós, elementos do real em sua totalidade, sem 

perdermos de vista a dimensão de outras escalas de análise. “Ao propor o estudo do município 

como a possibilidade de os alunos se apropriarem das histórias da sua própria vida, parte-se 

da constatação [...] de que a realidade brasileira é muito condicionada pelo nível da divisão 

administrativa que é o município.” (2001, p.147). Para as pequenas cidades, o município se 

constitui como um recorte importante e significativo. Entretanto, para as grandes cidades o 

mesmo recorte para apreensão dos movimentos do cotidiano não seria a melhor escolha, para 

essas a escala pode ser a do bairro.  

Entendemos que o argumento utilizado pela autora está correto, o município pode 

se constituir como esse recorte para dar início aos conteúdos das aulas de Geografia. E que é 

necessário analisar o fenômeno estudado numa articulação de escalas. Isso para não 

chegarmos a explicações simplistas, desconsiderando a complexidade do real. Outrossim, 
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pretendemos acrescentar algo nesse constructo. Tal proposta de escala de análise pode se 

aproximar um pouco mais, focalizando os elementos do próprio espaço escolar.  

Conforme Pereira (2012) há uma vinculação entre o espaço e o fato educativo. 

Para o autor, qualquer atividade humana precisa de espaço e tempo determinados. Assim 

também, o é com o ensinar e o aprender. A educação lança mão de uma dimensão espacial e 

que, o espaço seja, junto com o tempo, um elemento básico, constitutivo da atividade de 

ensino. 

O desafio é de pensar a escola enquanto um espaço geográfico. Desse modo, o 

professor terá condições de trazer o espaço escolar para sala de aula. A escola entendida como 

espaço/tempo próximos tanto dos discentes, quanto docentes, pode figurar também na aula de 

Geografia.  

Aqui estamos pensando o espaço, a partir de Lefebvre (2000), produto social, pois 

contém relações sociais. O espaço enquanto produção, processo, dinâmico, enquanto 

elemento ativo nas relações dialéticas que estabelece com a sociedade. O modo de produção 

organiza as relações sociais e produz seu espaço/tempo. Da mesma forma que o espaço 

interfere, lançando possibilidades e/ou restrições para a produção e reprodução das relações 

sociais. 

Para o autor, um modo de produção para existir e se estabelecer deve produzir seu 

espaço. E o modo de produção capitalista fez e faz isso. Ele organiza projeta essas relações no 

terreno, e o espaço (elemento não passivo) reage sobre elas. 

A sua maneira produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem organizado) entra nas 

relações de produção e nas forças produtivas. Seu conceito não pode, portanto, ser 

isolado e permanecer estático. Ele se dialetiza: produto e produtor, suporte das 

relações econômicas e sociais. (LEFEBVRE, 2000, p.7) 

O espaço enquanto categoria ontológica, do ser das coisas, se faz presente no 

fenômeno educativo. Partindo dessa tese é que estamos na defesa da escola ser encarada com 

espaço geográfico. Espaço que aparece como produção nunca acabada, permeado e que 

permeia as relações sociais - tecidas em decorrência de intencionalidades pedagógicas - ali 

estabelecidas.  

Entendemos que o professor de Geografia deve olhar para a escola a partir da 

espacialidade das coisas. Imaginar possibilidades para aproveitar as diversas vivências e 

práticas dos sujeitos na escola, pois as práticas espaciais que figuram na sociedade como um 

todo, são em certa medida reproduzidas no espaço escolar. Até porque o conteúdo de 

Geografia deve dialogar com a espacialidade dos alunos.  
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4.3.3 – Levantando possibilidades 

Para tentar ilustrar a discussão levantada acerca do espaço da escola como uma 

escala de análise dos fenômenos espaciais estudados na disciplina de Geografia, separamos 

dois temas possíveis de serem trabalhados em tal perspectiva. Após uma consulta ao 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, selecionamos dois 

temas/conteúdos para nosso exercício.   

De acordo com o currículo acima citado, uma das expectativas de aprendizagem 

para a 1ª série do Ensino Médio, no âmbito da Geografia é “Entender o comportamento da 

sociedade, suas relações socioeconômicas e culturais com a natureza na transformação do 

espaço geográfico e refletir sobre suas consequências para o planeta.” (GOIÁS, 2012, p.229). 

Para alcançar essa expectativa, um dos conteúdos indicados no documento é “Apropriação 

dos recursos naturais para fins econômicos – produção e consumo.” (ibidem, 229). Pensemos 

então sobre esse conteúdo. 

Como o tema se apresenta muito amplo, afunilaremos a reflexão para uma 

unidade didática que tratasse de um recurso natural, a água. O tema água no âmbito da 

Geografia oferece inúmeras possibilidades de discussão, no entanto, para atender o currículo é 

importante focar nos usos e a apropriação da água. Entendemos que para iniciar qualquer 

tema torna-se sempre recomendável problematizar o assunto, começando pelos elementos 

mais básicos e gerais para, aos poucos, ir verticalizando as reflexões. Seria interessante 

destacar o ciclo da água, a distribuição heterogênea da água no planeta, os usos e apropriações 

da água em escala planetária, as principais bacias hidrográficas do Brasil, usos e apropriações 

da água no Brasil etc. 

Um importante recorte para discutir o tema da água, especialmente em nossa 

região, é o cerrado, pois além de ser o domínio morfoclimático e fitogeográfico  que recobre o 

estado de Goiás, suas águas alimentam as mais importantes bacias hidrográficas da América 

do Sul.  A região do cerrado abriga as principais nascentes que alimentam as grandes bacias 

hidrográficas da América do Sul (Araguaia -Tocantins, Platina e do São Francisco). 

 Ab’Saber (2003) ao tratar do domínio morfoclimático e fitogeográfico dos 

cerrados, reconhecendo a importância das águas do cerrado, diz que uma diretriz que os 

órgãos ambientais no Brasil devem cuidar é da proteção de “[...] todas as cabeceiras de 

drenagem existentes no domínio dos cerrados [...]. Campos de cultura em preparo, instalações 

agrárias, novos espaços incorporáveis ou em vias de incorporação ao mundo urbano não 

podem interferir nas cabeceiras extremas de cursos d’água [...].” (p.133) 
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Outra escala de tratamento do tema água seria a do estado de Goiás e município – 

conforme advoga Callai (2001). Em relação ao estado problematizar os usos e apropriações 

que se tem feito da água, para indústria, mineração, agricultura, consumo doméstico, pensar 

os desperdícios e poluições. Da mesma forma, recolher informações e provocar os estudantes 

a pensar sobre usos e apropriações na esfera municipal.  

O que estamos acrescendo no jogo de escalas para tratar o tema da água é a escala 

do espaço escolar. Escala essa mais imediata dos jovens-alunos que poderia despertar o 

interesse na discussão geográfica da água. Imagino que o professor de geografia poderia 

propor aos estudantes uma pauta de investigação sobre a água na escola. Em que os alunos 

fossem incitados a descobrir de onde vem a água que é consumida no espaço escolar; quanto 

se consome de água; quais os custos mensais que a escola tem com a água; quais são os usos 

que se faz da água na escola; identificar se ocorre algum tipo de desperdício; verificar se a 

escola de algum modo contamina o lençol freático; saber da qualidade da água que é utilizada 

para beber.  

Para desvendar as questões, seria necessário que sob a orientação do professor de 

Geografia os estudantes pudessem solicitar acesso ás contas de água da escola; realizar 

observações devidamente registradas em caderno de campo no espaço escolar para verificar 

como é utilizada a água nas diversas atividades; fazer registro fotográfico; entrevistar 

funcionários e gestores da instituição. E por fim sintetizarem as conclusões a que chegaram 

sobre o estudo da água na escola e até indicarem alternativas para um aproveitamento desse 

recurso no espaço escolar. 

Nosso segundo exemplo relaciona-se a uma das expectativas de aprendizagem da 

disciplina de Geografia, conforme o currículo referência, para a 2ª série do Ensino Médio que 

é “Entender a apropriação dos recursos naturais para fins econômicos - produção e consumo, 

o processo de industrialização e as transformações no espaço geográfico brasileiro.” (GOIÁS, 

2012, p.229). Um dos conteúdos que corroboraria para que essa expectativa seja cumprida 

seria a Infraestrutura das cidades brasileiras. Pensemos algumas possibilidades de estudar esse 

tema no espaço escolar. 

O raciocínio geral seria o mesmo que utilizamos com o tema anterior. Em meio ao 

vaivém de escalas para trabalhar o conteúdo de infraestrutura das cidades brasileiras, 

empreender uma reflexão tendo como recorte o espaço escolar. É fundamental pensar espaços 

urbanos de modo mais amplos, metrópoles e grandes cidades que nem sempre estão próximas, 

mas não há como desconsiderar a escala do lugar.  
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Um bom exercício seria realizar um recorte para os equipamentos urbanos e a 

infraestrutura que permitem os deslocamentos e o acesso. O professor de Geografia poderia 

lançar mão dos conceitos de fixos e fluxos (SANTOS, 1988). Desse modo, refletir com os 

alunos que as materialidades, os objetos fixos como os equipamentos as ruas e avenidas, os 

terminais e pontos de ônibus nas cidades possibilitam os fluxos, o movimento, atribuindo vida 

ao espaço urbano. 

A existência de um espaço público ou equipamento urbano engendra fluxos. Um 

parque urbano, um hospital ou uma escola promove um movimento de pessoas para acessá-

los. As estratégias de ocupação e apropriação dos espaços da cidade pelas diferentes classes 

sociais produzem centralidades. Para Cavalcanti (2008) no processo pelo qual os espaços vão 

se estruturando “[...] o movimento urbano faz com que determinadas áreas tornem-se 

centralidades, por conta do trabalho ali materializado, pelas condições técnicas e de 

deslocamento e acessibilidade, possibilitando a circulação e o aumento do fluxo.” (2008, 

p.111). 

O professor de Geografia pode construir uma pauta de estudos para que os 

estudantes reflitam sobre o espaço escolar como parte do espaço urbano, sendo um 

equipamento urbano, fixo que gera fluxos na cidade. Nessa pauta poderia incluir, além de 

leituras sobre o tema, trabalho de campo no espaço da escola e seu entorno, no qual os jovens-

alunos podem realizar observações dos aspectos físicos do espaço escolar como a adequação 

dos espaços, condições de uso e conservação, acessibilidade interna, necessidades de 

ampliações e de novos espaços. Do lado externo as observações focariam em verificar as vias 

de acesso e suas condições, as possibilidades de transporte para se chegar à escola, ver qual o 

meio de locomoção utilizado pelos estudantes para virem de suas casas até a escola. Caberiam 

entrevistas com os estudantes, professores e funcionários da escola para identificar os locais 

de moradia, saber o que eles acham das vias de acesso, como percebem o espaço escolar etc.  

Tal conjunto de atividades auxiliaria os jovens-alunos para poderem pensar a 

cidade como um todo, além de outros espaços urbanos, especialmente sob as infraestruturas, 

equipamentos urbanos e as lógicas de fluxos na cidade. 

Ao longo da pesquisa realizada, principalmente, no que concerne às observações 

nas escolas, entrevistas com os professores de Geografia e coordenação, assim como as rodas 

de conversa com os alunos, entendi que as aulas convencionais como ocorrem todos os dias, 

dentro da sala de aula, apenas com o livro didático e o professor falando e escrevendo do 

quadro, não são eficazes na aprendizagem. Geralmente, as aulas nesses moldes tendem a 

serem percebidas pelos alunos como maçantes, repetitivas, chatas, desinteressantes.  
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 Entendemos que a realização de atividades como as que esboçamos 

anteriormente, por dois motivos, podem vir a ter bons resultados na aprendizagem geográfica 

dos jovens-alunos. Ambas as atividades se relacionam à motivação, ou seja, situam-se na 

dimensão do espaço relacional, o primeiro é pelos simples fato de mudar de ambiente, o 

segundo por destacar elementos da vivência. Somente a ação de levar os jovens-alunos para 

fora da sala de aula já os deixa, em termos gerais, motivados, pois eles têm aula em sala de 

aula, todos os dias, em todas as disciplinas. O sair do espaço fechado da sala de aula é 

novidade, foge do convencional. O segundo motivo é a possibilidade de abordar temas 

geográficos da vivência imediata dos jovens-alunos, no próprio espaço e tempo escolar. Desse 

modo o professor de Geografia pode oportunizar práticas espaciais que se desdobrarão em 

percepções e vivências distintas no/com o espaço escolar. 

Outro aspecto, não menos importante a se destacar, é que aproveitar os espaços da 

escola para atividades que visem promover a aprendizagem dos estudantes, dinamiza, 

movimenta, atribui vida aos espaços da escola. Essas práticas espaciais devem produzir outro 

espaço de representação, fazendo erigir demandas por espaços adequados e consciência para 

reivindicar e lutar pela melhoria do espaço escolar como um todo.  

Para finalizar, imaginamos que a escala do espaço escolar pode ser alocada no 

jogo escalar para a análise de diversos temas geográficos em sala de aula. Pois no sentido de 

trazer o cotidiano do aluno, a partir do lugar como mote para trabalhar os conteúdos, nada 

mais razoável que incluir a escala do espaço escolar, espaço e tempo vivenciados pelos 

jovens-alunos cotidianamente. No  articulação dos níveis de análise, de diferentes temas como 

água, infraestrutura urbana, entre outros, imaginamos que, em um algum momento, discutir a 

temática a partir do espaço escolar pode contribuir para a aprendizagem geográfica. Nesse 

sentido, seria fundamental incitar a curiosidade e conduzir as reflexões para o espaço 

próximo, espaço de vivência dos jovens-alunos e tecer as conexões devidas com outra escala 

mais amplas. 
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A escola foi analisada neste trabalho como espaço geográfico com suas dimensões 

absoluta, relativa e relacional (HARVEY, 2012), e enquanto resultado de um processo de 

produção que articula dialeticamente o concebido, o percebido e o vivido (LEFEBVRE, 

2006). O espaço escolar, nesse sentido, assim como o espaço mais geral, foi compreendido 

como produto e produtor da sociedade. 

A partir desse marco teórico de entendimento é que buscamos compreender a 

escola pública da Rede Estadual de Goiás. Evidenciamos que essas escolas hoje acumulam 

problemas de toda ordem, resultantes de processos históricos. Em termos estruturais, como 

dissemos, nem todas as escolas dispõem de laboratórios, bibliotecas e quadra de esportes. Mas 

por conta de manutenção periódica inadequada, equipamentos avariados ou a falta deles, ou 

mesmo, ausência de funcionários, em parte das escolas, tais espaços encontram-se 

subutilizados, funcionando precariamente ou em desuso. Há também escolas, cerca de 8%, 

que não fornecem água tratada aos alunos e em 60% das escolas públicas da Rede Estadual de 

Goiás que não contam com rede de esgoto. Dentro do quadro da dimensão físico/absoluta das 

escolas goianas podemos incluir problemas como ausência de espaços para socialização dos 

alunos, professores e funcionários, falta de espaços adequados para realização de atividades 

artísticas, culturais e esportivas, salas de aula inadequadas, carência de mobiliário, 

equipamentos e material didático etc. 

Esses problemas enfrentados pela escola goiana contemporânea são, em grande 

medida, produto de representações do espaço ou espaço concebido em diferentes esferas, 

desde Ministério, Secretarias e Subsecretarias de Educação até os gestores e professores da 

escola. O nível do concebido tem grande pujança na produção do espaço -  é o espaço 

dominante, atravessando o percebido e vivido – espações dominados.  

Iniciando pela instância do espaço concebido foi possível destacar as mais 

recentes políticas públicas para a educação na esfera estadual, a saber: o Pacto pela Educação, 

militarização e a gestão por Organizações Sociais. Políticas que se alinham as diretrizes do 

neoliberalismo que concebem todos os problemas da escola estão na gestão, portanto com 

uma gestão empresarial, racional e eficiente do sistema educacional, e por conseguinte da 

escola, resolve-se  tudo. Os efeitos dessas políticas têm tornado o espaço escolar cada vez 

mais atomizado, competitivo, individualista, normatizado, claustrofóbico, distanciado da 

sociedade, hierarquizado, insalubre e precarizado.  
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Por sobre o espaço físico concebido os sujeitos escolares (alunos, professores e 

gestores) realizam suas práticas espaciais cotidianas, produzindo o espaço percebido e vivido. 

As práticas espaciais dos jovens-alunos demonstram que mesmo a despeito de todos os 

entraves impostos pela instituição escolar eles conseguem exercer sua condição juvenil, 

fazendo a política da resistência e agindo nos interstícios do espaço da escola. Os estudantes 

andam em grupos, passeiam pela escola, usam roupas, calçados e adereços típicos dos jovens, 

ouvem música, conversam, cantam, discutem, jogam bola, brincam, sorriem, paqueram, 

utilizam seus smartphones etc.  

Em decorrência das relações cotidianas com a escola, via práticas espaciais, esses 

jovens-alunos produzem percepções e vivencia no/com o espaço escolar, capturando não 

apenas sua dimensão absoluta, mas também relativa e relacional. Ao falarem da percepções 

acerca do espaço da escola os estudantes apontam as péssimas estruturais com destaque 

condições do prédio escolar, a falta de espaços para socialização etc; na instância do espaço 

relativo os jovens-alunos dizem, por exemplo, que uma aula pode ser boa ou ruim a depender 

da relação deles com o professor, com os colegas de turma e/ou com as condições físicas da 

sala de aula; o espaço relacional na ânsia de cada aluno para que a aula termine logo para 

desfrutar recreio, no medo que alguns têm em relação a coordenação, nos relatos de falta de 

motivação diante de aulas tidas como chatas, entre outras.  

Sobre os diversos espaços da escola, os jovens-alunos, das três escolas 

pesquisadas, são unanimes em dizer que, dentre os diferentes espaços, os que mais apreciam 

são os socialização, pátio, quadra e corredor, com relação aos espaços que eles menos gostam 

estão, para o caso das alunas, o banheiro pela falta de estrutura e, para os alunos, a sala de 

aula. 

Os professores e gestores, assim como os jovens-alunos, ao apresentarem suas 

percepções acerca do espaço escolar evocam elementos das três dimensões espaciais. Nas 

falas desses sujeitos as dimensões físicas têm um grande peso, pois nas práticas cotidianas as 

condições materiais que lhes são disponibilizadas fazem diferença na qualidade da atividade 

exercida. Os professores e gestores destacam a condições ruins da escola, laboratórios e 

bibliotecas que funcionam precariamente ou nem funcionam, quadra de esportes sem 

cobertura e necessitando de reformas, salas de aula pequenas, sem ventilação e com número 

excessivo de alunos. A ausência de condições materiais de trabalho adequadas constitui-se em 

obstáculos para o exercício das funções do professor e da gestão da escola, ocasionando 

desdobramentos no campo do espaço relativo e relacional.  



213 

 

O descontentamento desses sujeitos com relação ao espaço escolar não vai muito 

além da manifestação individual de indignação, em certa medida, fatalista e conformista. Não 

parece haver resistência ao atual processo de produção do espaço da escola, que os oprime, 

sufoca, minimiza, na verdade em suas práticas cotidianas reproduzem todo esse processo. 

Inclusive, nas oportunidades de atuar no campo do concebido na instituição escolar, por 

vezes, opta-se por seguir integralmente as representações do espaço das instâncias 

hierarquicamente superiores.  

Da tensão dialética estabelecida na relação entre as instâncias do concebido, 

percebido e vivido ocorre a produção do espaço escolar nas suas dimensões absoluta, relativa 

e relacional. Como produto da sociedade contemporânea a escola atual guarda algumas 

características interessantes, decorrentes do distanciamento que a escola estabelece em relação 

à sociedade que cerca.  

Evidenciamos que a escola parece viver uma crise de bipolaridade, na qual por um 

lado assume uma gama de atividades associadas as demandas da sociedade hodierna, e por 

outro lado relação com a própria sociedade, procura se afastar e negar essa mesma sociedade. 

A instituição escolar e o professor tomam para si, de bom grado, um leque de funções para 

além das escolares, e para as quais o profissional docente não tem formação. Vão parar na 

escola programas de assistências como o Bolsa Família, em que o professor tem que atuar 

como pai, psicólogo, enfermeiro e assistente social, por exemplo, relegando para o segundo 

plano, por vezes, a função de cuidar da aprendizagem dos alunos que, como diz Nóvoa 

(2009), é o papel da escola. Simultaneamente, a escola, com sua cultura institucional, não 

acompanha as transformações processadas no meio social, criando um foço entre a instituição 

escolar e a sociedade. Alguns exemplos são recorrentes. A escola não sabe lidar com a 

tecnologias da informação e comunicação; com a diversidade religiosa, étnica, sexual; com a 

cultura juvenil;  com as torcidas organizadas entre outras. 

Os muros altos que demarcam os limites físicos do espaço escolar aparecem como 

a materialização intencional de se isolar da sociedade, do mundo com suas desigualdades e 

contradições. Entendemos que o muro está para a escola como está para o condomínio, 

separando o que está dentro do que está do lado de fora.  Um dos artifícios da escola para 

tentar manter esse fosso que marca o distanciamento em relação a sociedade é a normatização. 

A escola em sua compulsão legislativa cria um arsenal de regras, de modo que tudo o que não 

se consegue lidar, se proíbe. Entre no rol de proibições, em grande parte das escolas, o uso do 

celular, o boné, a camisa de time de futebol, o palavrão. Associado ao muro, as escolas são 
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carregadas por grades, correntes e cadeados. Daí, não raro, os alunos compararem a escola a 

uma prisão. Faria Filho e Vidal (2000) afirmam que, principalmente, nas grandes cidades as 

escolas são pichadas, demonstrando claramente a pouca identidade de alunos com o espaço 

físico que habitam. Feios, cercados por muros altos e muitas vezes com grades e cadeados, os 

prédios escolares assemelham-se a espaços de reclusão.  

A realidade de espaços rigidamente demarcados, normatizados, hierarquizados, 

que nada condiz com a cultura juvenil, aliada as péssimas condições estruturais, impede que o 

jovem-aluno se identifique com a escola. O que repercute na relação de não pertencimento. 

Em função disso, não há preocupação em zelar e cuidar de um espaço/equipamento público-

urbano.  

Identificamos que os diferentes espaços da escola são pouco utilizados para 

realização das atividades escolares, sejam elas acadêmicas, culturais e esportivas. Os usos 

acontecem por iniciativa individual dos professores ou como projeto geral da escola em datas 

ou atividades comemorativas. Professores e a gestores da escola argumentam que são muitos 

os impedimentos, principalmente em relação às condições do espaço absoluto da escola. No 

entanto, analisamos que é da cultura da escola (SACRISTÁN, 1999) a valorização e utilização 

regular apenas do espaço da sala de aula, e a ação de muitos professores e gestores 

simplesmente corroboram para cristalizar essa prática institucionalizada. 

Trouxemos a título de exemplo de outro espaço escolar, a escola pública 

portuguesa. Uma realidade que se mostra distinta por dispor de uma estrutura física com 

diversos espaços para funções escolares específicas voltadas para a aprendizagem dos 

estudantes no âmbito acadêmico, cultural e esportivo, além de espaços para administração e 

gestão da escola, e espaços de socialização para professores e gestores, estudantes e 

funcionários em geral. Notamos que esses espaços são efetivamente utilizados, dinamizando 

as escolas. A ideia de trazer a realidade de outro espaço escolar aparece para que possamos 

vislumbrar novos horizontes, oxigenar ideias, instigar reflexões, fomentar utopias que sirvam 

de um limiar para futuras ações.  

Defendemos a necessidade de que o espaço geográfico da escola componha o 

repertório das temáticas a serem tratadas na formação docente, principalmente de professores 

de Geografia. O aprofundamento da discussão da produção do espaço escolar, produzido 

socialmente, permite também conhecer o espaço e os sujeitos que o produzem. Nesses termos, 

compreender a produção do espaço da escola colabora na construção de dois dos saberes 
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docentes de base propostos por Shulman (2005): o conhecimento dos contextos educativos e o 

conhecimento dos alunos. 

Outra utilização do conhecimento do espaço escolar pode ocorrer no campo da 

prática docente, especialmente da prática dos professores de Geografia. O professor pode 

construir roteiros de estudos que problematizem temas da ciência geográfica no próprio 

espaço da escola. Há possibilidade de tomar esse espaço como recorte para a análise de 

variadas temáticas da Geografia, ou seja, o espaço escolar como escala de análise geográfica 

no ensino básico. 

Ao fim da pesquisa compreendemos que espaço escolar é produzido no 

emaranhado relacional da vivencia com a representação – espaço de representação e 

representação do espaço. Na relação dialética entre sujeito e espaço, ambos se constituem e 

são constituídos, sendo, portanto, simultaneamente produtos e produtores. O que nos permite 

dizer que a espacialidade do jovem aluno dá indícios que podem, em certa medida, defini-lo. 

Em outras palavras, conhecer sua espacialidade é conhecer o próprio jovem. Em termos de 

aprendizagem geográfica, a escala da escola (espaço escolar) pode servir para se dialogar com 

a espacialidade do aluno produzida naquele momento por ele. Desse modo, o jovem aluno 

poderá olhar geograficamente a escola para poder olhar o mundo. 

Imaginamos que esse trabalho de investigação acerca do espaço geográfico da 

escola traz algumas contribuições. Colabora, por exemplo, no âmbito da dimensão espacial, 

com o quadro maior de compreensão da instituição escolar, podendo auxiliar na 

conscientização dos sujeitos escolares dos processos que produziram a escola atual. Também 

sinaliza que o conhecimento sobre a produção do espaço escolar pode vir a ser aproveitado na 

esfera da formação docente, em especial de professores de Geografia, assim como servir para 

qualificar a prática desses professores, de modo a potencializar a aprendizagem geográfica 

dos estudantes do ensino básico. Por fim, esperamos que tudo isso venha a contribuir para a 

produção de um outro espaço escolar, mais humano, alegre, livre e que venha possibilitar uma 

formação crítica e cidadã aos sujeitos da escola. 
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QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO, CULTURAL E ESPACIAL DO JOVEM ALUNO 

 

Nome: 

Sexo: (    ) Masculino                  (    ) Feminino Idade: 

Telefone:                           Celular: E-mail/Facebook: 

Estado civil: 

(    ) Solteiro    (    ) Casado legalmente    (    ) Viúvo    (    ) Mora junto, sem ser casado      (    ) separado / divorciado 

Como você se considera: 

(    )  Branco(a)                                    (    )  Negro(a)                  (    )  Pardo(a) mulato(a)  

(    )  Amarelo(a) (de origem oriental)                                          (    )  Indígena 

Qual sua religião? 

(    ) Católica         (    ) Evangélica         (    ) Espírita        (    )  Outra    Qual?________________________________      

 

1. Em qual bairro você mora atualmente? Há quanto tempo? _________________________________________ 

                                                                   

2. Qual a distância entre a sua moradia e a escola onde estuda? 

(    )  Até 1 km            (    )  De 1 a 5 km       (    )  De 5 a 10 km       (    )  Mais de 10 km 

 

3. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir pra escola? 

(    )  A pé                       (    )  Carro próprio         (    )  Carro da família         

(    )  Coletivo                 (    )  Moto                      (    )  Bicicleta                     

(    )  Transporte escolar (ônibus, van, micro-ônibus) ______________________________________________________ 

 

4. Tipo de residência onde você mora:  

(    )  Própria      (    )  Alugada         (    )  Cedida      (    )  Financiada       (    )  Outros 

 

5. Com quem você mora atualmente?  

(    )  Com os pais                                                     (    )  Sozinho, em residência própria 

(    )  Em república                                                   (    )  Em pensionato ou pensão 
(    )  Em entidade assistencial                                 (    )  Sozinho, de aluguel 

(    )  Com esposa/marido e filhos (se houver)         (    )  Com amigos 

(    ) Com outros parentes que não os pais               (    )  Outros:_____________________________________________ 

                                                                                   

6. Você tem irmãos?    (    )  sim       (    )  não   Se sim, quantos?  ________________________________________ 

 

7. Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? 

(    )  Um salário mínimo                                         

(    )  Dois a três salários mínimos 

(    )  Quatro a cinco salários mínimos                    

(    )  Seis a sete salários mínimos 

(    )  Oito a dez salários mínimos                           

(    )  Acima de dez salários mínimos 

 

8. Qual é a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar? 

(    )    Não trabalho 

(    )    Trabalho para o meu próprio sustento 

(    )    Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas 

(    )    Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente para o sustento da família 

(    )    Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 

 

9. Se respondeu que trabalha, responda:  

Local: __________________________________________________________________________________________ 

Função: _________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:____________________________________________________________________________________ 

Renda:__________________________________________________________________________________________ 
Com o que gasta seu salário:_________________________________________________________________________ 

 

10. Você pretende fazer algum curso superior? 

(    ) Sim              Se sim, qual? _______________________________________________________________________

(    ) Não             Se não, por quê?_____________________________________________________________________ 
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11. Quantas horas diárias extraclasse você dedica aos estudos?

(    )  Uma hora    

(    )  Duas a quatro horas 

(    )  Mais de quatro horas 

(    )  Só nos fins de semana 

(    )  Só em véspera de prova  

(    )  Nenhuma hora

 

12. O que você MAIS costuma fazer quando não está trabalhando ou estudando? (marque até cinco questões, 

numerando por ordem de importância)

(    ) Assistir televisão 
(    ) Ouvir rádio 

(    ) Ajudar nas tarefas em casa 

(    ) Namorar    

(    ) Ler revistas / jornal 

(    ) Ir a bibliotecas  

(    ) Fazer cursos  

(    ) Praticar outros esportes 

(    ) Tocar instrumentos ou cantar  

(    ) Jogar vídeo game 

(    ) Vai a uma lanhouse 

(    ) Vai ao cinema / teatro 
(    ) Vai visitar amigos  

(    ) Vai visitar parentes 

(    ) Frequenta bares ou similares 

(    ) Fica em casa navegando na internet 

(    ) Passear com os amigos 

(    ) Ir ao Shopping Center 

(    ) Ir à Igreja 

(    ) Joga fliperama / jogos eletrônicos – fora de casa 

(    ) Ler algum livro (que não seja para a universidade) 

(    ) Fica em casa sem fazer nada, à toa ou dormindo 

(    ) Fica em casa fazendo outras atividades. Quais? ______________________________________________________ 
(   ) Fica na rua, praças conversando com amigos e /ou fazendo atividades em espaços públicos. Especificar quais são 

essas atividades: __________________________________________________________________________________ 

(    ) Outras atividades fora de casa.  Qual(is)? ___________________________________________________________ 

 

13. Com que frequência você utiliza e/ou frequenta? 

 

Igreja                                                          (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Shopping                                                   (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Praça (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Encontra os amigos (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Navega na internet                                               (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Joga futebol                                                       (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Joga Videogame                                               (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Vê televisão                                                    (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Ouve Música                                                      (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Shows musicais/concertos                                             (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Festas/Dança                                                        (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Parques de diversão                                      (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Cinema                                                       (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Circo                                                           (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Teatro                                                         (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Leituras                                                              (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Museus / exposições                                           (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

Vê filmes locados                                              (    ) nunca (    ) eventualmente     (    ) sempre 

 

14. Se não consegue realizar essas atividades, o que te impede?   

(    )  Falta de tempo                               (    )  Falta de dinheiro 

(    )  Pais não deixam                             (    )  Outra(s). Qual(is)?  ____________________________________________ 

                    

15. O que você gostaria de fazer no seu tempo livre, que você ainda não faz? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Com que tipo de grupo social você mais convive? (marque até três opções, numerando por ordem de 

importância) 

(    )  Colegas de trabalho               

(    )  Colegas da escola 

(    )  Familiar                                     

(    )  Religioso 

(    )  Grupos de amigos (fora da escola) 

(    )  Outro(s). Especifique: _________________________________________________________________________ 
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17. Você participa de algum grupo como: torcida organizada, banda de rock, rap, grupos religiosos, movimento 

estudantil etc.?   (    )  Sim              (    )  Não   

 

18. Se respondeu sim, qual? (marque até três opções, numerando por ordem de importância) 

(    )  Cultural (ir para a questão 19) 

(    )  Movimento estudantil 

(    )  Esportivo / Clube de futebol 
(    )  Grupo de igreja / religioso. Qual (is)? _____________________________________________________________ 

(    )  Outro: ______________________________________________________________________________________ 

                    

19. Se respondeu cultural, diga qual é o grupo que você participa? 

(    )  Skatista 

(    )  Pichadores 

(    )  Grafiteiro   

(    )  Punks 

(    )  Darks 

(    )  Teatro 

(    )  Capoeira 

(    )  Congado  

(    ) Musical (ir para a questão 20) 

(    ) Outro(s): ____________________________________________________________________________________   

 

20. Se respondeu musical, diga qual é a linguagem desse grupo que você participa? 
(    )  Hip Hop                  (    )  Dança Afro                (    )  Rock                   (    )  Percussão        

(    ) Outra(s): ____________________________________________________________________________________                

 

21. Quais os gêneros de música você mais gosta? (marque até três questões, numerando por ordem de 

importância)  

(    )  Hip Hop 

(    )  MPB                  

(    )  Rock                    

(    )  Pagode  

(    )  Samba                      

(    )  Axé                   

(    )  Sertaneja             

(    )  Pop 

(    )  Eletrônica                

(    )  Romântica        

(    )  Rap 

 

(    ) Outra(s): ____________________________________________________________________________________                

 

22. Qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado? 

(    )  Nenhum 

(    )  Internet 

(    )  Revistas 

(    )  Jornal escrito 

(    )  Jornal falado (TV) 

(    )  Jornal falado (rádio) 

(    )  Outras fontes  

 

23. Você lê jornais? 

(    )  Nunca 

(    )  Sim, diariamente 

(    )  Sim, semanalmente             

(    )  Sim, mas ocasionalmente  

(    )  Sim, mas  raramente 

 

     

24. Você usa computador? 

(    )  Não  

(    )  Sim, de casa            
(    )  Sim, do trabalho       

(    )  Sim, da lanhouse                     

(    )  Sim, de amigos       
(    )  Sim, da escola       

  (    )  Sim, de outros locais 

 

25. Com que frequência você usa computador? 

(    ) Até 3 vezes por semana                    (    )  De 3 à 5 vezes por semana                   (    )  Todos os dias 

 

26. Quantas horas por semana você usa computador? 

(    ) Até 3 horas por semana                 (    ) De 4 à 9 horas por semana         (    ) De 10 à 15 vezes por semana  

(    ) De 16 à 20 horas por semana        (    ) De 21 à 25 vezes por semana     (    )  Acima de 25 horas por semana 

 

27. Se respondeu sim, diga em qual das situações abaixo você mais utiliza o computador? (marque até 

três questões, numerando por ordem de importância)  
(    )  Redes sociais  (ir para a questão 26)  (    )  Atividades profissionais         
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(    )  Entretenimento        (    )  Trabalhos Escolares  

(    )  Navegação na Internet         (    )  Não sei usar um computador         

(    )  Comunicação via e-mail     (    )  Outra_______________________________________ 

 

28. Quais redes sociais você mais utiliza? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

29. Há quanto tempo você estuda nessa escola? _________________________________________________ 

 

30. Quais espaços na escola você mais gosta? (marque até três espaços, numerando por ordem de 

importância) 
(    ) Pátio           (    ) Corredor          (    ) Sala de aula      (    ) Banheiro         (    ) Proximidades do Portão 

(    ) Quadra       (    ) Laboratório      (    ) Biblioteca         (    ) Outros. Quais?____________________________ 

 

31. Em quais momentos você utiliza tais espaços? 

(    )  Antes de começar as aulas       (    )  Durante as aulas      (    )  No intervalo entre as aulas  

(    )  Após o término das aulas         (    )  Durante o recreio    (    )  Outros. Quais?_________________________ 

 

32. Que atividades você realiza nesses espaços? Com quem? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

33. Quais espaços na escola você menos gosta? (marque até três espaços, numerando por ordem de 

importância) 

(    ) Pátio           (    ) Corredor          (    ) Sala de aula      (    ) Banheiro         (    ) Proximidades do Portão 

(    ) Quadra       (    ) Laboratório      (    ) Biblioteca         (    ) Outros. Quais?____________________________ 

 

34. Em quais momentos você utiliza tais espaços? 
(    )  Antes de começar as aulas       (    )  Durante as aulas      (    )  No intervalo entre as aulas  

(    )  Após o término das aulas         (    )  Durante o recreio    (    )  Outros. Quais?_________________________ 

 

35. Que atividades você realiza nesses espaços? Com quem? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

36. Você costuma frequentar a escola fora do horário de suas aulas?           

(    )  Nunca              (    )  Eventualmente            (    )  Sempre    

 

37. Se sim, quais lugares? Com quem e para fazer o quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

38. No espaço da sala de aula o que você gosta e o que não gosta? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

39. Você encontra seus colegas de sala e/ou da escola fora do espaço escolar? 

(    )  Nunca              (    )  Eventualmente            (    )  Sempre    
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40. Onde e para fazer o que?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 1 – Planta de reforma da escola de Alcobaça-Portugal. 
Fonte : Parque Escolar (2015) 
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Anexo 2 – Planta de reforma da escola de Bombarral-Portugal. 
Fonte : Parque Escolar (2015) 
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Anexo 3 – Planta de reforma da escola de Lisboa-Portugal. 
Fonte : Parque Escolar (2015) 
 

 


