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Resumo

Atualmente a aproximação entre a escola e os contextos locais onde está inserida é discutida
tendo como base a terminologia ‘relação escola–comunidade’. Defendendo-se a importância de
considerar os aspectos físicos e sociais da escola e do bairro onde está situada, essa dissertação
explora a percepção ambiental para a compreensão da relação entre ambos, o que envolve a
valorização da experiência da pessoa que explora o ambiente, envolvendo informações sobre o
local e sua representação. Foram selecionadas para o estudo turmas do 9º ano do ensino
fundamental de uma escola pública municipal situada no bairro Guarapes, Natal-RN.
Metodologicamente a investigação recorreu a uma estratégia multimétodos, desenvolvida em
três etapas: 1) elaboração de diários (solicitou aos participantes desenharem mapas e
produzirem textos com informações para alguém que não conhece o local; espaços frequentados
durante um final de semana; espaços frequentados em um dia na semana); 2) realização de
entrevistas individuais semi-estruturadas durante caminhada pelo bairro (esforço para o
entendimento do cotidiano dos respondentes e aprofundamento dos dados provenientes da
primeira etapa); 3) entrevistas coletivas, com a finalidade de devolutiva dos resultados aos
estudantes e esclarecimento de questões em aberto. Participaram da primeira etapa, 23
estudantes, com idades entre 13 e 18 anos, e da segunda etapa 13 dentre estes estudantes. O
resultado expôs atrativos do bairro, geralmente localizados no chamado “centro”, e setores
segregados, em geral situados na periferia e associados à insegurança. A percepção dos
participantes também mostrou que, embora a políticas públicas no campo da educação
indiquem a importância da relação escola-bairro, os estudantes não aparentam reconhecer
aspectos comuns que indiquem a integração entre ambos. Discute-se a importância da atuação
das instâncias urbanísticas sobre a área em estudo, e o papel da escola na formação do
entendimento dos estudantes sobre o bairro e as realidades ali vivenciadas, com reflexos no
próprio exercício de sua cidadania.
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; Relações Pessoa-Ambiente; Relação escola-bairro;
Percepção ambiental; Estudantes.
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Abstract

Currently the approach between the school and the local context in which it operates is
discussed, based on the terminology 'school-community relationship.' Advocating the
importance of considering the physical and social aspects of the school and the space where it
is located, this dissertation explores the environmental perception to understanding the
relationship between both, which involves the appreciation of the person's experience that
explores the environment, involving information about the place and its representation. The
participants were students of the 9th grade of elementary school from a public school located
in the Guarapes, Natal-RN. Methodologically, research used a multimethod strategy, in three
steps: 1) do a daily; 2) conducting individual interviews with the participants while walking in
the neighborhood; 3) interviews, in order to return the results to the students. Participated in the
first stage, 23 students, aged between 13 and 18 years, and in the second stage, 13 students
among the ones who participated in the first stage. The result has exposed attractive elements
from the neighborhood, located in the so-called "center", and segregated sections, in general
located on periphery and associated with insecurity. The perception of the participants also
showed that while public policy in the field of education indicate the importance of schoolcommunity relationship, students do not seem to recognize commonalities integration between
them. It discusses the importance of urban planning bodies; and the role of schools in
construction of understanding about the relationship investigated, and the lived realities,
reflected in the very exercise of their citizenship.
Keywords: Environmental Psychology; People-environment relationships; School-community
relationships; Environmental perception; Students.
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1. Introdução

A escola pode ser compreendida, dentre outros aspectos, como instituição que sedia
práticas para promover a educação formal (Yamamoto, 2004), cuja configuração atual é
proveniente de uma gama de transformações decorridas ao longo da história, as quais, por sua
vez, refletem dilemas e/ou revoluções sociais. Ela integra, assim, o contexto social em que se
insere, e está submetida a condicionamentos sociais e políticos do momento vivenciado.
O ambiente escolar tem sido investigado em diferentes áreas de conhecimento - como
Pedagogia, Arquitetura, Urbanismo, Sociologia, Psicologia, entre outros -, que abordam
temáticas relativas a processos de aprendizagem, abordagens pedagógicas, fundamentos sócioeconômicos e políticos, etc, definindo recortes e enfoques específicos que demonstram
aproximações e/ou distanciamentos entre si. Assim, por exemplo, os estudos de Stoco e
Almeida (2011) e Elali (2003) enfocam o contexto escolar a partir de áreas e conceitos
específicos (Pedagogia e entorno, no primeiro caso; Psicologia e ambiente, no segundo) e, em
comum, destacam a importância dos influenciadores sociais (notadamente de educadores e
pais/responsáveis por alunos) e suas implicações sobre a escola.
No Brasil, o Plano Nacional de Educação (MEC, 2013) prevê, entre outras ações, a
valorização da experiência extra-escolar do aluno e a necessidade de adequação do Projeto
Político Pedagógico ao contexto em que a escola está situada. O reconhecimento dessas
questões cumpre propósitos da Educação Integral, que orientam as políticas atuais na área da
Educação, buscando reduzir as dificuldades/ausências do acesso à garantia de direitos
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individuais e diminuir índices de violência nas escolas, sobretudo naquelas localizadas em
regiões de risco, como as periferias das grandes cidades.
Referindo-se especificamente às escolas públicas inseridas em bairros periféricos,
Santos (2002) ressalta que o modo como o espaço é descrito/reconhecido incide sobre as
relações estabelecidas entre professores, funcionários, alunos e seus responsáveis, de modo que
as características atribuídas à localidade são transferidas para tais grupos, sobretudo aqueles
que, além de frequentar a escola, habitam a comunidade. Sob esse ponto de vista, as
características de um bairro e os estereótipos que incidem sobre ele, o diferenciam das demais
regiões da cidade e constituem uma rede simbólica na qual as relações são estabelecidas. Assim,
em bairros geograficamente isolados em relação à cidade, seu reconhecimento se dá
principalmente por meio da mídia televisiva (sobretudo os telejornais locais), geralmente tendo
a violência como a principal alusão.
Partindo desse quadro geral, a temática deste estudo está situada no âmbito da relação
entre uma escola pública e o bairro periférico onde se encontra, investigando a relação entre
ambos a partir da perspectiva dos estudantes, ou seja, assumindo como pergunta de pesquisa:
Como estudantes que moram e estudam no mesmo bairro entendem a relação entre escola e o
espaço onde está localizada?
O estudo aconteceu no bairro Guarapes, Natal-RN, na Escola Municipal Professor
Franscisco de Assis Varela Cavalcante, tendo sido delineado em função de experiências
anteriores no bairro acontecidas durante a graduação em Psicologia, na condição de estagiária,
quando foi possível a proximidade com líderes de grupos culturais, agentes comunitários de
saúde e professores de uma das escolas situadas no local.
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Para esta dissertação o objetivo geral foi explorar as percepções dos estudantes que
moram e estudam no bairro sobre a relação entre os seus ambientes sócio-físicos, através da
identificação de acontecimentos, e do entendimento da relação escola-bairro sob o ponto de
vista de estudantes regularmente matriculados em turmas de 9º ano de ensino fundamental. Para
tanto foram definidos como objetivos específicos:
-

Investigar as percepções dos estudantes sobre o bairro;

-

Investigar como suas experiências cotidianas no bairro e na escola influenciam seu
conhecimento sobre ambos;

-

Identificar relações entre escola e bairro sob o ponto de vista dos estudantes.

Para a consecução desses objetivos, foi utilizada uma estratégia multimétodos, que
recorreu a diários, entrevistas, e discussão dos resultados emergentes com os estudantes.
A fim de apresentar os pressupostos norteadores e a sistematização dos procedimentos
utilizados na investigação, esta dissertação organiza-se em sete seções, além de uma seção
destinada às referências e a apresentação de apêndices e anexos ao final. Os três primeiros
(‘Introdução’, ‘Brasil: a escola em diferentes tempos’, ‘O ambiente escolar como ponto de
partida’, subdividida em ‘Relações Escola-Bairro’ e ‘Percepção Ambiental’), contextualizam a
relação escola-bairro em seus precedentes históricos e sob o olhar das relações pessoaambiente, destacando a percepção ambiental como o fenômeno psicológico discutido. No
capítulo 4. (‘Um bairro e uma escola que nasceram quase juntos’), as informações sobre a
origem do bairro também foram baseadas no relato de moradores e informações prestadas na
escola.
Encaminhando as estratégias metodológicas escolhidas, o capítulo 5 (Método) foi
organizado nas subseções Procedimentos (na qual são comentadas a elaboração de diário, as
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entrevistas com caminhada no bairro, e a devolutiva dos resultados aos estudantes) e
Participantes. Finalmente, os resultados são apresentados e discutidos no capítulo 6, cujos
alcances e proposições para estudos futuros são melhor debatidos no capítulo 7 (‘Considerações
finais’).
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2. Brasil: a escola em diferentes tempos

As investigações sobre a educação no Brasil têm se desenvolvido a partir de inúmeros
focos, dentre os quais destacam-se as tendências pedagógicas e a história das instituições
escolares. Saviani (2013) afirma que ambas estão intrinsecamente relacionadas, de modo que a
organização dos prédios das escolas e sua expansão/distribuição em território nacional, tem um
percurso entrelaçado à evolução/modificação do trabalho docente. Esse capítulo se propõe a
delinear indícios sobre como o ambiente escolar (tal como conhecido atualmente) se
concretizou, com ênfase para iniciativas relativas à relação entre ele e o bairro no qual se
encontra inserido, e à identificação de marcos políticos voltados para ampliar o acesso ao
espaço escolar por estudantes e por pessoas não regularmente matriculadas.
De acordo com Saviani (2013) a história da educação no Brasil tem início no período da
colonização portuguesa (século XVI), durante o qual os processos de educar e colonizar
estavam intimamente ligados por uma intenção de aculturamento dos povos indígenas que se
encontravam no território. Os primeiros moldes desse processo educativo surgiram a partir da
ação predominante de jesuítas, que se deslocavam inicialmente em missões e que
posteriormente consolidaram um sistema de ensino materializado em seminários e colégios, em
seus maiores níveis oferecidos à elite brasileira.
Novos modos de pensar a educação surgiram no século XVIII, por influência do
Iluminismo e diante do enfraquecimento do controle religioso sobre o sistema político e
econômico, que produziu acentuadas mudanças sociais do Brasil colonial, tais como: oferta de
classes destinadas ao público infantil, concurso público para professores, e redução de
disciplinas comparadas aquelas estabelecidas em colégios religiosos. No entanto, apenas no
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início do império (século XIX) estas mudanças passaram a ser efetivamente implementadas,
ainda que existissem obstáculos como recursos reduzidos.
Nesta época, exceto nas fundações religiosas, as escolas tinham espaços e instalações
precárias, muitas vezes não destinadas exclusivamente à educação; somente a partir do início
da república as escolas passaram a constituir espaços exclusivos da educação.
Historicamente, a consolidação do espaço físico escolar nacional de caráter público, data
o início do período republicano (fim do século XIX e início do século XX,), quando, segundo
Lima e Alexandrino (2012), houve uma ação efetiva do estado no sentido de estabelecer um
sistema educacional e a definição de espaços construídos essencialmente para a escola. Os
autores explicitam que no século XX, a determinação da obrigatoriedade escolar promoveu a
expansão da rede de serviços, e maior diversidade no magistério, gerando heterogeneidade no
sistema. Nesta época aconteceu o aprimoramento dos chamados grupos escolares, situados em
centros das cidades, que contribuíram para o desenvolvimento daqueles locais. Ao mesmo
tempo continuaram a surgir pequenas escolas em zonas mais afastadas, voltadas para atender
demandas sobre educação de trabalhadores. Sobre isto, Bertonha e Machado (2008) afirmam
que os grupos escolares acompanharam o processo de urbanização e ampliação do acesso à
escola brasileira, ajudando-a a tornar-se pública, e que, aqueles localizados em zonas rurais e
bairros populares alcançaram uma ampla parcela da população brasileira.
Comparado ao período anterior, quando atividades de ensino ocorriam, por exemplo, no
ambiente de moradia, por meio do contrato de tutores, e as poucas grandes escolas eram restritas
a alguns privilegiados, foi neste período que a escola se estendeu a outros locais, não
necessariamente próximos à residência dos alunos. Para Faria Filho (1998), essa escola também
contribuiu “na construção do espaço público por excelência: a cidade” (Faria Filho, 1998, s/p),
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de modo que “sua presença, não passa ilesa, mas pode mobilizar os próprios cidadãos externos
a ela” (Faria Filho, 1998, s/p)
Neste sentido, as construções da época indicam uma demarcação temporal e,
consequentemente, normas e padrões de comportamento, tanto pelo estabelecimento das regras
impostas no ambiente interno, quanto como demarcador histórico que se estende, ultrapassando
suas delimitações físicas, e se constituindo como parte integrante do todo da cidade. Ou seja,
em seu interior a escola reflete a sociedade, porém se circunscreve em um conjunto abrangente,
compondo percepções e memórias, mesmo daqueles que não convivam em seu espaço físico.
A relação da arquitetura de edifícios escolares com as prescrições urbanas do início do
século XX e o momento sócio histórico então vivenciado tem sido enfatizadas por pesquisas
realizadas em vários estados, entre outros, Minas Gerais (Faria Filho, 1998), Paraná (Bertonha
& Machado, 2008) e Rio Grande do Norte (Moreira, 2005). Segundo Castro (2009) “estas novas
escolas, foram erguidas com base nos conceitos de higiene, patriotismo e civilidade, em
evidência naquele momento” (Castro, 2009; p. 21). De acordo com tais autores, enquanto
elementos urbanos, os espaços escolares da época reproduziam em sua arquitetura uma
simbologia intencionalmente voltada para os ideais e valores republicanos em questão,
destacando-se o ideal higienista. É importante notar que ao longo deste novo regime de Estado,
diferentes intencionalidades predominaram e conviveram. Logo, os estilos arquitetônicos
acabaram por expor modos de se pensar o processo educativo e sua materialidade em espaços
escolares, também evidenciando contradições, tais como a imponência da fachada de um
edifício contrastando com seu interior, que apresentava pouca variedade de ambientes,
restringindo-se à sala de aula.
Posteriormente, a arquitetura e a educação começaram a se aproximarem mais do ideal
científico, evidenciando as múltiplas funções existentes em uma escola, diversidade que teve
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como base um entendimento da escola como meio para preparar o estudante para a realidade,
ou o mundo que o/a espera fora desses prédios. Apresentando projetos arquitetônicos de escolas
brasileiras deste período, Castro (2009) contribui com um panorama sobre os princípios
norteadores desses projetos educativos. Dentre esses, é possível destacar as iniciativas de Anísio
Teixeira (secretário de educação na Bahia, durante os anos de 1930), quando, em parceria com
os arquitetos Hélio Duarte e Diógenes Rebouças, elaboram o projeto do Centro de Educação
Carneiro Ribeiro (conhecido como Escola Parque), em Salvador-BA. Esta construção uniu os
princípios da arquitetura moderna e da Escola Nova, esta última idealizada no Brasil por
Teixeira.

Nesta perspectiva foram valorizadas a adequação de atividades e ambientes que
proporcionassem pertencimento e segurança de acordo com as faixas etárias, entre as quais
destacam-se aquelas destinadas ao público infantil que deveria sentir-se em um ambiente
adequado. No caso do projeto arquitetônico, este sofreu maior diversificação no programa, já
que as atividades também se diversificaram, e necessitavam de condições adequadas aos seus
papeis específicos. As orientações influenciaram a elaboração e efetivação de projetos os quais
visavam ampliar os espaços de ensino para além das salas de aula convencionais. Desta forma,
as atividades educativas propostas, iam desde o ensino em sala de aula, às atividades desportivas
e recreativas em ambientes externos aos locais destinados às aulas regulares. Além disso, os
horários também variavam de acordo com tais atividades, em turnos distintos.

A iniciativa repercutiu em outras atuações pioneiras, dentre as quais pode ser citada a
experiência na cidade de São Paulo, que além do fato de Hélio Duarte assumir a Comissão
Executiva do Convênio Escolar, em 1949, este se inspirou na experiência de Salvador em seu
trabalho. Embora tenha ocorrido uma releitura do modelo do Centro de Educação Carneiro
Ribeiro, as escolas passaram “a valorizar a educação complementar, com novos espaços
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destinados para tal, tendo de fato o público-alvo a criança, sendo toda montada para atendê-la
da forma mais harmoniosa possível” (Castro, 2009; p.33). Na mesma cidade, ocorreu a ação de
Mario de Andrade, diretor do Departamento de Cultura do Município entre 1935 e 1938, quando
implantou os Parques Infantis, que abrangiam o contexto mais próximo (as chamadas
‘comunidades’ onde estavam inseridos tais espaços), promovendo atividades educativas
complementares para crianças entre 3 e 12 anos durante o contra turno (Faria, 1999).

Outra iniciativa levantada por Castro (2009) se refere aos Centros Integrados de
Educação Pública1 (CIEPs, Rio de Janeiro, RJ), cuja implantação se deu em meados dos anos
1980, do Rio de Janeiro, sob coordenação de Darcy Ribeiro, então vice-governador do estado.
Esta experiência se deu de forma inspirada nos ideais de Anísio Teixeira e às escolas parques
em Salvador, assim como ocorreu em São Paulo com as escolas do chamado Convênio, mas
diferenciou-se em algumas particularidades de sua implantação, como aquelas relativas ao
projeto arquitetônico para edificações, no que se refere à descontinuidade deste, ou seja, eram
feitas adaptações dos projetos arquitetônicos iniciais, cujas instalações físicas sofriam
influência do espaço físico onde fossem instaladas, por exemplo. Assim, os tamanhos das
edificações poderiam ser maiores ou menores, e elementos como quadra poliesportiva poderiam
ser eliminados. É possível destacar também, a não adequação a proposta pedagógica, pois “os
CIEPs não apresentavam maiores novidades, podendo ser comparadas, enquanto proposta
arquitetônica, a escolas de ensino tradicional” (Castro, 2009; p.79). Apesar de ser uma iniciativa
importante para seu tempo, com a preocupação de permitir condições adequadas de ensino para
camadas sociais menos favorecidas (buscando suprir necessidades básicas como alimentação,

“Os CIEPs ainda existem com este nome mas, no governo de Fernando Collor de Melo, novas unidades passaram
a se chamar CIACs (Centros Integrados de Atendimento à Criança). A partir de 1992, estes últimos passaram a ter
novo
nome
–
CAICs
(Centros
de
Atenção
Integral
à
Criança)”.
Recuperado
de
http://www.educabrasil.com.br/cieps-centros-integrados-de-educacao-publica/
1

25

oferecendo refeições ao longo da permanência dos estudantes na própria escola, é um dos
principais exemplos), os sérios problemas em sua implantação, que além da inadequação
pedagógica, incluíam a não adesão por governo subsequente, dificultaram em grande parte as
contribuições pretendidas para a população.
Embora esta perspectiva sobre projetos em arquitetura de escolas, tenha declinado
fortemente no período de Ditadura Militar (entre os anos 1960 e o final dos anos de 1980), seus
princípios foram retomados posteriormente, e aquelas preocupações são contempladas no que
atualmente se reconhece como princípios da Educação Integral.

Por uma série de marcos históricos que se consolidaram sobretudo a partir da
Constituição de 1988, somados às indicações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (entre
outros desdobramentos), a Educação Integral assume mais força a partir de políticas públicas
que elencam metas e destinam recursos financeiros, a fim de promover a criação e manutenção
de programas de apoio que ocorrem a partir do espaço privilegiado da escola, embora esse não
seja o único para onde se irradia. Isso requer atenção para os tempos direcionados às atividades
escolares e espaços ampliados ao contexto direto de inserção do ambiente escolar. Isto é, os
fatores temporais e espaciais são “reconhecidos, graças à vivência de novas oportunidades de
aprendizagem, para a reapropriação pedagógica de espaços de sociabilidade e de diálogo com
a comunidade local, regional e global.” (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, 2009; p. 18)

Como exemplos influentes para uma perspectiva integral em educação, para além dos
marcos legais é reconhecida a necessidade de verificação de práticas relacionadas a este modelo
de educação. Além dos já citados exemplos de Salvador - BA, e São Paulo- SP, estas práticas
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abrangem, entre outros, o Bairro-Escola (Nova Iguaçu, RJ, São Paulo-SP, entre outras cidades),
e o Programa Escola Integrada (Belo Horizonte, MG) - a serem discutidos mais adiante.

Outros marcos históricos voltaram-se para a escola, sem necessariamente terem
implicado em modificações físicas que correspondessem aos princípios norteadores da
educação, dispostos nas atuais diretrizes políticas. Embora extrapole o alcance deste estudo, é
possível citar o caso da educação de pessoas com deficiências, a partir de conquistas travadas
ao longo das décadas, resultando na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (Secretaria de Educação Especial, Portaria nº 948, de 09 de outubro de
2007), que dispõe, entre outras, de orientações para adequação do espaço físico escolar, a fim
de permitir o acesso adequado às pessoas com dificuldades de mobilidade, visão, audição ou
intelectuais. No entanto, como constatam Cruz e Pires (2010) acerca da situação de
acessibilidade em escolas no Rio Grande do Norte, quaisquer que sejam a ordem pública,
privada, urbana, ou rural, ainda existe uma acentuada discrepância entre as preconizações da
inclusão escolar e a realidade dos espaços.

Assim, além da instituição em si, a discussão sobre a importância do espaço físico
escolar estende-se para o papel da sociedade, família e Estado, convergindo até a parcela de
população que ocupa os espaços imediatos onde localiza-se a escola notados em iniciativas que
repercutem em medidas políticas oficiais. É caso da Constituição de 1988, que segundo Saviani
(2013), entre outros destaques, está o estabelecimento da “forte vinculação da escola com sua
respectiva comunidade” (Saviani, 2013, p. 450).
No entanto, evidencia-se uma dualidade. Por um lado, é notada a importância de uma
relação no que se refere ao alcance escolar para além da comunidade interna, reafirmando sua
materialidade na cidade, pois, como afirmaram Were, Brito e Colau (2007) o ambiente da escola
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afeta o ambiente no qual ela se insere (ou seja, ruas, prédios, vizinhos e bairro). Por outro lado,
formas distintas sobre relação se referem a uma função de comprometimento atribuída à
sociedade e outras instâncias, como prevê a Constituição de 1988. Neste sentido, serão
apresentados outros marcos relativos à segunda via destacada.
Em 9 de janeiro de 2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Lei
nº 10.172, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), e completou a regulamentação
da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Brasil, 1996), “coroando, igualmente, o processo das
reformas da última década do século XX " (Saviani, 2013, p.450). Ela fomentou a chamada
Educação Integral, cujos marcos se estenderam em metas para os anos que se seguiram,
reverberando no momento atual, e na preocupação da integração entre escola e contexto no qual
está inserida.
A literatura identifica diversas iniciativas oficiais consideradas como marcos relativos
à educação integral (Tabela 1). A constituição de 1988 já indicava a necessidade do Estado
investir na educação de tipo integral ao prever a educação como direito, cuja garantia abrange
famílias, sociedade e Estado. As atualizações no Plano Nacional de Educação avançaram nesse
sentido, com destaque para o Programa Mais Educação2 (Portaria Interministerial nº 17 de 24
de abril de 2007) que prevê a ampliação do acesso e permanência na escola, por meio do
contraturno ao horário regular de aulas; e o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE (lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009), que garante recursos financeiros necessários à realização
de atividades na escola durante o final de semana.

2

Em escolas localizadas em zonas urbanas como a escolhida para o estudo, as atividades são organizadas dentre
os seguintes macrocampos: acompanhamento pedagógico (obrigatória); comunicação, uso de mídias e cultura
digital e tecnológica; cultura, artes e educação patrimonial; educação ambiental, desenvolvimento sustentável e
economia solidária e criativa/educação econômica (educação financeira e fiscal); esporte e lazer; educação em
direitos humanos; promoção da saúde. Para maiores detalhes, consultar Manual Operacional de Educação Integral
(2014), disponível em: http://educacaointegral.mec.gov.br/documentos
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Tabela 1.
Apontamentos sobre Marcos para a Educação Integral (Adaptado de: Centro de Referência
em Educação Integral. Recuperado de: http://educacaointegral.org.br/marcos/)
MARCO

DETALHES

1- Constituição Federal/1988

Artigos
205º - educação como direito humano
206º - gestão democrática
227º - responsabilidade da família, sociedade e
estado
Artigos
53º - desenvolvimento pleno, vida cidadã e
mundo do trabalho
59º - municípios, estados e União devem facilitar
o acesso das crianças e adolescentes a espaços
culturais, esportivos e de lazer
II - Exercício da cidadania, diálogo da educação
com os diversos setores da sociedade
34º e 86º - agenda que o ensino fundamental seja
oferecido em tempo integral de forma
progressiva
Escolas de tempo integral destinadas às famílias
com baixa renda, e ampliação da jornada escolar
para sete horas diárias
Programa Mais Educação - ampliação do tempo
integral no país, atuando como indutor de um
programa de educação integral para todas as
escolas brasileiras
FUNDEB - Recursos para todas as etapas da
Educação Básica Pública (creches, pré-escola,
educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e educação de jovens e adultos)
Financiamento para implantação da educação
integral

2- Estatuto da Criança e
Adolescente (Lei nº 9089/1990)

do

3- Lei de diretrizes e Bases (Lei nº
9394/1996)

4- Plano Nacional de Educação - PNE
(I) Lei nº 10.172 - 2001-2010
5- Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) - 2007

6- Decreto 6.253, 13/11/2007 - Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
educação Básica e de Valorização dos
profissionais da Educação (FUNDEB)
–
Portaria 873, de 1º de julho de 2010 Financiamento da Educação Integral 2007-2010
7- Plano Nacional de Educação - PNE
(II) 2014-2024

PNE torna essa modalidade da educação uma
meta a ser atingida por todo país
Meta 1 - educação infantil em tempo integral
para todas as crianças de até 5 anos (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil)
Meta 6 - no mínimo 50% das escolas públicas, e
atendimento ao menos dos 25% dos estudantes
da educação básica do Brasil

O Plano Nacional de Educação, como instrumento para atendimento da tentativa de
“unificação” da educação nacional, tem em suas origens propostas mais restritas, com metas
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quantitativas e qualitativas sem uma implementação em lei, durante os anos de 1960.
Atualmente o plano é alvo de críticas, sobretudo no que se refere a abrangência das necessidades
existentes no amplo território educacional do país (Valente & Romano, 2002), e as
reivindicações oriundas de cada realidade, o que implica um participação e adoção de medidas
que contemplem estas necessidades. Parte destas críticas faz referência ao fato de que as
prioridades contempladas são atreladas à questão financeira, que fornece recursos de forma
limitada e acaba destoando das reivindicações originais quanto a um sistema de ensino diverso
e, ao mesmo tempo, se organiza em função deste plano. Os recursos materiais passam, portanto,
ao crivo dos legisladores, que em geral tem permissão para excluir e/ou levar adiante seu texto
original, elaborado por iniciativa de representantes de segmentos escolares e demais setores da
sociedade. Tais setores se reúnem regularmente em conferências com a finalidade de debater
sobre a realidades locais, encaminhar reivindicações e propostas voltadas para o atendimento e
implantação de melhorias no sistema nacional de ensino. Tais eventos acontecem em níveis
municipal, estadual e nacional, neste último âmbito, sob a denominação de Conferência
Nacional de Educação, que ocorreu em duas edições, a primeira em 2011 e a segunda em 2014.
Atualmente destaca-se outro instrumento de execução de metas: o Manual Operacional
de Educação Integral (Secretaria de Educação Básica, 2014), que define o eixo relação escolacomunidade, que tem orientação semelhante à do Programa Escola Aberta3. No entanto é

3

O Programa Escola Aberta, surgiu no ano de 2000, quando foi chamado Programa Abrindo Espaços, e lançado
pela UNESCO. Previa o espaço escolar como local alternativo à realização de atividades culturais, esportivas e de
lazer, durante os finais de semana. De acordo com Silva (2009), entre os anos de 2000 e 2007, são identificadas
três gerações pelas quais passou o programa. Durante a primeira geração no ano de 2000, a UNESCO atua como
balizadora das ações, em parceria com cada governo estadual que desenvolveu um sistema específico do ponto de
vista institucional, operacional, e de incentivos; além de não contar com a participação do Governo Federal. Em
2004, é delimitada uma segunda geração, quando o MEC incorporou os princípios e avanços da experiência, e os
aplicou ao cenário nacional como política pública do Governo Federal, e são valorizadas formas de influenciar o
processo de ensino-aprendizagem a partir da redefinição da relação escola-comunidade. Posteriormente, a terceira
geração é firmada no ano de 2007, fase em que são preconizados a autonomia e a importância da escola no processo
de aprendizagem, por meio da agilidade administrativa e garantia da autonomia de gestão das escolas.
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importante ressaltar que esse processo evolutivo não foi isolado ou fruto de uma iniciativa local.
Ele se inspirou em experiências internacionais nesse campo, notadamente os debates
acontecidos em Barcelona, em 1990, durante o Congresso Internacional de Cidades
Educadoras, primeiro evento nesse campo, e que influenciou o cenário educativo de vários
países, pois enfatizava a “possibilidade de extrapolar os 'muros' da escola, buscando outros
espaços educativos da comunidade” (Coelho, 2010, s/p). Entre os seus princípios eram
preconizados: a aproximação entre família, comunidade, serviços públicos, no processo de
formação e aprendizagem; o estabelecimento de parcerias entre a escola e outras instituições; a
utilização para atividades educativas de outros espaços, que não exclusivamente o da escola; a
abertura do espaço escolar para a comunidade.
No Brasil, o movimento das cidades educadoras influenciou uma série de inciativas no
campo educacional. Um dos frutos dessa preocupação foi a criação da Associação Cidade
Escola Aprendiz, em São Paulo-SP, 1997, grupo que objetivou “experimentar, desenvolver e
promover o Bairro-Escola” (Singer, 2015, p.05), tendo como exemplo a experiência pioneira
de Vila Madalena, São Paulo. Estas experiências promovem aproximação entre escola e bairro
por meio de projetos, debates e intervenções em locais degradados que possam ser apropriados.
Singer (2015) ressalta a “formação de jovens agentes comunitários, intervenções criativas nos
espaços públicos, trilhas educativas que integram as escolas à comunidade” (Singer, 2015, pp.
7-8).
Além das cidades paulistas, são verificadas repercussões a nível nacional, como o
Programa Escola Integrada, surgido com o nome ‘Escola Integral’, que aconteceu em 2006, na
cidade de Belo Horizonte-MG, tendo assumido formato semelhante ao do atual Programa Mais
Educação (antes de sua instituição em lei enquanto política educacional abrangente aos demais
estados), que prevê uma maior permanência dos alunos no interior do ambiente escolar, formato
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que “diferencia o Programa Escola Integrada das experiências educativas que o inspiraram”
(Coelho, 2010, s/p).
Com base nessas e outras iniciativas, em 2013 o PNE ressaltou, prioridades como a
valorização da experiência extra-escolar do aluno e a necessidade de adequar o Projeto Político
Pedagógico ao contexto no qual a escola está situada. Com relação a este último aspecto, o
manual destacado anteriormente indicou a importância da relação entre escola-comunidade
(incluindo não apenas familiares dos estudantes), descrevendo-a como uma estratégia para
fortalecer e estreitar parceria entre ambos, contribuindo para a diminuição de índices de
violência nas escolas, sobretudo as localizadas em regiões de risco e dificuldade/ausência do
acesso a serviços de garantia de direitos. No que compete a escola, as diretrizes apontam que
esta deve se predispor a dialogar com a comunidade local, e assim permitir uma
complementação entre os ambientes da escola e do local onde está inserida. Portanto, é
preconizado a construção de chamada “comunidade de aprendizagem”, que embora tenha a
escola como espaço privilegiado, amplia-se a outros territórios, no intuito de “auxiliar a
superação de preconceitos, muitos deles calados em estereótipos de classe, raça/etnia, gênero,
orientação sexual, geração, entre outros”. (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade,2009; p.33).
Dentre os materiais que apresentam as orientações brasileiras nesse campo destacamse: i) “corresponsabilidade dos profissionais da educação, necessariamente articulando a escola
com as famílias e a comunidade” (MEC, 2013, p. 18); ii) “efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar” (MEC, 2014c, p. 59); iii) promoção de “espaços para o exercício da
cidadania, para a organização comunitária e para a aproximação entre comunidade e escola com
o reconhecimento e respeito aos diferentes saberes” (MEC, 2014b, p. 28).
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Embora, como demonstrado, atualmente as políticas públicas nacionais prescrevam a
aproximação entre a escola, o público para o qual se destinam suas ações e o contexto em que
se insere, vários estudos nesse campo apontam e problematizam programas estabelecidos
(Silva, 2009; Silva & Silva, 2013), e a necessidade de entendimento desse local, em termos de
espaço público de direito (Faria, 2011), e espaço habitado, no que se refere à vizinhança (Stoco
& Almeida, 2011), esta última melhor esclarecida em seção do capítulo seguinte.
Quanto às criticas direcionadas aos programas, em termos específicos, o estudo de Silva
& Silva (2013) aponta dificuldades enfrentadas pelo Programa Mais Educação, ao ofertar
atividades no espaço escolar durante o contraturno do horário regular de aula dos grupos de
estudantes. Neste caso, as controversas se referem quanto a aproximação e distanciamento da
proposta da Educação Integral, que tem como base processos democráticos baseados na
participação sobre projetos e gestão, ampliadas aos diversos segmentos, não consistindo em
uma captura do tempo no qual os estudantes estariam livres. Uma das críticas incidem sobre o
chamado contraturno escolar, quando muitas vezes não ocorrem atividades voltadas a uma
formação integrada, mas se baseia na ideia de que os estudantes “ficarão melhor cuidados ou
de que aprenderão mais, permanecendo por mais tempo na escola, ou seja, oferecendo-lhes
‘mais do mesmo’ ” (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade,2009;
p.32).
Sobre a importância do caráter público dos espaços de aprendizagem, é ressaltada a
problematização sobre os locais onde as escolas estão inseridas. Ao relacionar os espaços das
escolas à história da educação brasileira, Faria (2011) afirmou que atualmente a educação
integral tem assumido importância dado a chamada “crise” que envolve a educação e a escola.
Reconhecendo uma rede de articulação multi-setorial, ou seja, articulada à sociedade como um
todo, desde os vizinhos da escola até o Governo Federal. Mais ainda, discorre sobre os direitos
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à escola e à cidade, ressaltando a necessidade de ressignificação de ambas como integrantes e
parceiras, e não como opostas, ou culpadas, a partir do entendimento do pátio escolar como um
lugar a ser reconhecido e valorizado. A importância relacionada a tal ambiente, é definida pela
autora como relativo a uma “finalidade social dos pátios e os demais espaços livres urbanos
como lugares simbólicos da educação e da vida coletiva e criando trilhas urbanas de maneira
que estruturem novos arranjos educativos da sociedade, possivelmente estaremos atendendo a
esse desafio” (Faria, 2011, p.43).
Diante desse quadro geral, essa dissertação se propôs a discutir a relação entre escola e
bairro a partir do referencial teórico e metodológico da Psicologia Ambiental, brevemente
delineado no capítulo 3.
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3. O ambiente escolar como ponto de partida

Estudar a relação entre a escola e o bairro em que ela se insere implica assumir a
existência de diversas facetas envolvidas na questão (que se referenciam por perspectivas
também diversas), e considerar a possibilidade de interfaces, quando as diversas áreas do
conhecimento interatuam de maneira a contribuir para a compreensão da realidade investigada.
Sob essa perspectiva, é fundamental compreender a noção de ambiente que fundamenta cada
estudo.
A Psicologia Ambiental se refere ao ambiente como multidimensional, uma vez que ele
envolve o meio físico, natural ou construído, e as pessoas que ali se encontram, além de ser
atrelado às circunstâncias sociais, econômicas, políticas, culturais e psicológicas. “Portanto, sua
configuração é dinâmica e unitária, incorporando mudanças que são assimiladas pelo ambiente
como um todo” (Campos-de-Carvalho, Cavalcante & Nóbrega, 2010, p.28).
Para tratar sobre o lugar a partir do qual o discurso acontece, é preciso esclarecer que
esse texto apoia-se na Psicologia Ambiental, campo de conhecimento que investiga os modos
de relacionamento entre as pessoas e seus ambientes sócio-físicos, pressupondo que ambos
interatuam de modo contínuo, se influenciando mutuamente, de modo que modificações em um
afetam o outro e vice-versa. Assim, nesses estudos o “foco da análise está nas inter-relações
entre pessoas e seus meios sócio-físicos” (Stokols, 1978; pp.33-34).
Algumas iniciativas, apresentam as contribuições da Psicologia Ambiental ao sistema
educativo. Na década de 1980, Rivlin & Weinstein (1984) reafirmaram a responsabilidade da
escola sobre a educação e socialização de crianças e adolescentes, ressaltando que tais processos
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acontecem em um ambiente físico, o qual, por sua vez, exerce influência sobre eles e sobre o
desenvolvimento humano. As pesquisadoras apresentaram uma série de variáveis ambientais
que influenciam o comportamento humano (como densidade em sala de aula, ruído, mobília e
design), mas ressaltam que ainda há muito o que aprender nesse campo e que é necessária
atenção para variáveis mais dificilmente mensuráveis do contexto onde a escola está inserida
(estudo sobre escolas em subúrbios, por exemplo). O texto foi escrito em uma época na qual,
segundo as autoras, a Psicologia Ambiental se aproximou mais de outros ambientes, como
hospitais e residências, ressaltando que os ambientes escolares abrangem questões
tradicionalmente discutidas por profissionais da área educacional, sendo necessário que se
investigue mais detalhadamente as características físicas destes ambientes.
Stokols (1978) já apresentava os resultados de estudos voltados ao entendimento dos
espaços escolares e que relacionavam o tamanho destes às atividades extracurriculares ali
realizadas, ressaltando como tais ambientes podiam facilitar ou dificultar experiências e
oportunidades essenciais ao desenvolvimento dos estudantes. Entre seus achados o autor
destacou que, em relação às escolas grandes, as escolas pequenas aparentavam ser mais
apropriadas a performances de liderança, ofereciam maior suporte ao exercício de papéis
relativos a atividades extracurriculares e permitiam maior quantidade de experiências que
envolviam sentimentos de responsabilidade e importância individual (Stokols, 1978; p.276).
Sob perspectiva semelhante, ao investigar a relação entre crianças e ambientes escolares
Gump (1978) indicou a existência de três domínios a serem trabalhados: a função do ambiente,
os estímulos existentes e as mudanças desenvolvimentais. Estes domínios abrangem elementos
do meio físico relacionados a respostas comportamentais e afetivas de crianças, entendendo que
o ambiente permeia e é permeado pelo quadro de mudanças ao longo do desenvolvimento
humano. Segundo o autor, naquela época (década de 1970) existia pouco domínio no
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entendimento das primeiras variáveis (relativas ao ambiente), de modo que o comportamento e
suas qualidades tornavam-se aspectos mais familiares do que o contexto sócio-físico. Assim,
ele defendia a necessidade de uma articulação entre estes domínios, a fim de que fosse possível
o conhecimento acerca de melhorias e inovações no ambiente escolar, ressaltando que embora
existisse familiaridade na avaliação de comportamentos, as avaliações sobre o contexto
apresentavam dificuldades. Neste sentido, ao se referir a espaços escolares, que avaliava como
qualitativamente “pobres”, o autor questionava “Por que as inovações e as melhorias da escola
(assim como aquelas envolvidas em educação aberta) fracassam? ” (Gump,1978; p. 167).
Nas últimas décadas esse entendimento alterou-se e, no ano de 2010, em um compilado
sobre questões de alcance do tema ambientes escolares, Olivos apresenta processos implicados
nestes ambientes, desde questões envolvendo propriedades dos espaços físicos, ao modelo ou
modos de pensar a educação, o que reflete sobre os espaços físicos escolares e as relações com
estes estabelecidas. O autor destaca a crescente integração entre os enfoques da Psicologia e da
Arquitetura, a partir da qual aspectos sócio físicos do ambiente escolar são investigados,
contribuindo para melhores entendimentos e intervenções no que se refere a aprendizagem e
convivência, por exemplo.
Somado a isto, parte do atual entendimento sobre o desenvolvimento e a aprendizagem
é proveniente de estudos que contribuem para a reflexão de enfoques pedagógicos os quais
consideram aspectos diversos do ambiente nestes processos, como é o caso do debate acerca
das correntes pedagógicas e como estes modelos irão refletir sobre a organização de espaços no
interior da escola, e/ou a importância de reconhecer outros espaços como educativos, para além
do ambiente escolar. Vigotsky, por exemplo, contribuiu para a compreensão de aspectos
simbólicos presentes no ambiente através de “signos que representam fenômenos sociais”
(Olivos,2010; p.207), cujos resultados têm implicações em práticas pedagógicas realizadas em
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sala de aula (entre outros, no controle do uso de elementos físicos presentes no ambiente).
Também na obra de Paulo Freire podem ser encontrados outros exemplos de influências para o
entendimento da relação entre o ambiente educativo e seu contexto, indicando que “a educação
necessita da interação dos estudantes com o meio ambiente” (Olivos, 2010; p.209).
No texto “Enviromental Psychology matters” (em português, “Psicologia Ambiental
importa”), Gifford (2014) argumenta que, em uma época cujos estudos focalizam com maior
intensidade as questões ambientais de cunho ecológico (com significativa variedade de temas,
quantidade de publicações e contribuições para o estudo de problemáticas atuais, como o
aquecimento global, conservação ambiental, questões territoriais , etc.), é preciso direcionarmos
a atenção para o impacto destes fenômenos na escola, na habitação, nos ambientes de trabalho
e nos espaços públicos enquanto settings fundamentais para a vida humana, para os quais
convergem o desenvolvimento de identidade.
Outros estudos no campo da educação consideram a importância de, além de professores
e alunos, incorporarem a vizinhança e o bairro, se aproximando das pessoas que não
necessariamente possuem um vínculo regular com a escola, mas que podem contribuir para a
análise do ambiente escolar e a proposta de melhorias, ampliando o debate sobre seus espaços
e práticas.
Ao analisar ambientes para educação pré-escolar, Elali (2002) conjugou a visão social
da infância a correntes pedagógicas, contribuindo para a compreensão do modo como tais
fatores projetam-se na organização de espaços físicos escolares, e sua repercussão sobre o
desenvolvimento infantil. Segundo a autora, o espaço físico da escola comunica os tipos de
atividades que podem ser realizadas no local, além de orientar, proporcionar e/ou inibir
comportamentos, potencializando ou restringindo o desenvolvimento humano. O estudo
também chama a atenção para a necessidade (e a importância) de adotar-se uma abordagem
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ecológica para a compreensão do ambiente escolar, com a valorização da percepção dos
diversos grupos de usuários presentes: alunos, professores, funcionários, pais/responsáveis e
frequentadores eventuais.
Leiringer e Caderlino (2011), apresentam experiências em escolas inglesas, inspiradas
na iniciativa Building Schools for the Future4, e buscavam uma “transformação educacional a
partir do desenvolvimento da aprendizagem e desenvolvimento de cada criança e jovem; [...]
aumento do uso da escola pela comunidade; produzir lugares para aprendizagem que sejam
atrativos, flexíveis, saudáveis, seguros e ambientalmente sustentáveis (4ps & Partnerships for
Schools, 2008, citado por Leiringer & Caderlino, 2011, p. 917 ), a ser obtida por meio de
projetos de modificações nos prédios de escolas. Para tanto o debate gerado envolvia: o
ambiente físico da escola; como as facilidades eram utilizadas; o processo de design; as relações
entre a escola e a comunidade. Comentando especificamente alcances e dificuldades
vivenciadas na experiência ocorrida em Östra Gymnasiet, Estocolmo, os autores, destacaram
que, embora a vizinhança e aqueles que utilizariam o resultado final tivessem participado
ativamente em consultas sobre a escola foco do projeto, tendo suas sugestões aceitas e
incorporadas às modificações, as inovações foram distintas das perspectivas dos pais dos
alunos. Com base em tal entendimento os autores reconheceram a possibilidade de uma
comunidade discordar acerca da relevância do contexto.
Admitindo o ambiente escolar como ponto de partida, percebe-se que este é considerado
em seus aspectos físicos e as questões que o envolvem, assim como tem influência no
comportamento, pois pode ser prejudicial, ou potencializar relações. O fato é que essas
condições, o que inclui aspectos físicos, são geralmente ignoradas, podendo significar mais uma

4

Sobre “Building Schools for the Future” http://www.bbc.com/news/education-10682980
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dificuldade para a implantação de propostas inovadoras. Um exemplo disso, é aliar pontos de
vista em prol de inovações em prédios escolares, embora possam existir discordâncias em uma
mesma comunidade.
Como tratado no capítulo anterior, na experiência brasileira existem propostas que
buscam articular escolas e outros ambientes, geralmente localizados no mesmo bairro. Neste
caso, é necessário que se volte atenção para o tema das relações escola-bairro, que será tratado
a seguir.

3.1. Relações Escola-Bairro

A relação entre escola e o contexto e/ou ambiente sócio-físico no qual está inserida é
trabalhada por diversos autores, tratada como, entre outras, relação escola-bairro (Olivos,
2010), escola-comunidade (Santos, 2002) ou escola-vizinhança (Stoco & Almeida, 2011).
Enfatizando que as relações escola-bairro se refletem no ambiente escolar, Olivos
(2010) afirma que a promoção de interações pessoais positivas na escola, implica uma
integração harmônica desta com seu entorno, sendo essencial analisar o ambiente físico global
da escola e seu contexto de inserção, bem como no tocante ao “papel que esta cumpre como
polo de desenvolvimento e integração no bairro” (Olivos, 2010, p.205). Ou seja, as relações
internas possibilitam um melhor relacionamento com o entorno do bairro no qual se encontra.
Em sua tese, Santos (2002) comenta a influência da localização da escola acessada,
inserida em bairro periférico à margem de um sistema urbano mais amplo, e ressalta que
estereótipos relativos aos bairros operam nas relações. Segundo a autora, bairro e escola
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integram uma relação na qual exerce influência os modos como os espaços são planejados e
geridos, destacando antecedentes históricos como a higienização de cidades5 e a formação de
loteamentos significativamente distantes dos centros urbanos, de modo que aqueles com maior
poder aquisitivo ficaram adstritos às zonas nobres, em detrimento da população com menor
poder aquisitivo e acesso a direitos, que foram segregados em zonas periféricas.
Embora nas regiões mais centrais na cidade o acesso a programas de saúde, educação,
assistência social, etc., seja relativamente simples, nas periferias esse contato é dificultado. O
mal gerenciamento de recursos, que dificultam a disseminação da infra-estrutura mesmo em
algumas regiões centrais, é constante em zonas periféricas, caracterizando grande parte destes
espaços como vulneráveis. “Nos territórios de alta vulnerabilidade social, além de haver grande
escassez de serviços privados, há ainda uma baixa cobertura de equipamentos públicos que
visam a garantir direitos sociais” (Érnica & Batista, 2012; p. 650). Ainda que a precariedade
seja uma questão, o distanciamento da população das regiões periféricas incrementa a privação
do seu acesso a outras localidades, para onde necessite e/ou escolha se deslocar.
De acordo com Santos (2002), nas zonas de maior vulnerabilidade esse fato repercute
sobre as relações estabelecidas entre escola e bairro. Assim, o imaginário que permeia zonas de
vulnerabilidade - como a precariedade da manutenção dos serviços públicos, as dificuldades
socioeconômicas da população e a violência -, são utilizadas para explicar acontecimentos no

“ No Brasil dessa época, a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, a incipiente industrialização, a
nova feição das cidades, o aumento do comércio internacional, as correntes imigratórias e, principalmente, a
presença de contingentes populacionais “livres” concentrados no espaço urbano deram nova complexidade à
estrutura social do país. Aos dirigentes republicanos interessavam o desenvolvimento de um projeto de controle
higiênico dos portos, a proteção da sanidade da força de trabalho e o encaminhamento de uma política
demográfico-sanitária que contemplasse a questão racial. (...) A higiene, de maneira geral, entendia que a
desorganização social e o mau funcionamento da sociedade eram as causas das doenças, cabendo à Medicina
refletir e atuar sobre seus componentes naturais, urbanísticos e institucionais, visando neutralizar todo perigo
possível.” (Mansanera & Silva, 2000; p.117)
5
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interior da escola, tais como as dificuldades na relação entre professor e aluno, e entre
professores e pais/responsáveis.
Por outra via, a realidade cotidiana da precariedade de serviços, que se reproduz no
interior da escola, direciona a própria efetividade das ações escolares, que enfrenta obstáculos
de ordem financeira, infra-estrutural, de planejamento, etc.
Os obstáculos no acesso ao direito da educação formal incidem especificamente sobre
os estudantes inseridos neste contexto. Partindo da noção do imaginário sobre bairros e a forma
como esse imaginário pode repercutir sobre a convivência de seus habitantes, é notável a
importância de se discutir a forma como se estabelece a inserção daqueles que residem nestes
locais, convivendo efetivamente com tais problemáticas. Ao investigar estudantes inseridos no
programa Educação para Jovens e Adultos (EJA), Moreno (2010) destaca o risco da dicotomia
entre tais espaços, ressaltando que “A escola é permeada por outras instituições, espaços sociais
e pelas concepções de mundo de seus frequentadores, sejam eles alunos ou professores”
(Moreno, 2010; p.31).
O autor enfatiza a importância de abordagens que, mesmo focalizando integrantes da
escola, extrapolem seu espaço, valorizando “símbolos e códigos territoriais” (Moreno, 2010;
p.58) como orientadores da experiência social dessas pessoas. Seu estudo em escolas da
periferia "voltou-se para os espaços sociais ocupados pelos jovens tendo como perspectiva
investigativa a observação direta de campo sobre os espaços que, de acordo com os jovens,
conformam suas redes de reciprocidade, seus circuitos e trajetos" (Moreno, 2010; p. 189).
Günther, Nepomuceno, Spehar e Günther (2003) investigaram lugares preferidos e não
preferidos entre estudantes de escolas públicas e particulares de Brasília-DF. Agrupando os
locais mencionados pelos participantes, casa, shopping e áreas verdes destacam-se entre os
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favoritos. Entre os lugares menos favoritos, os alunos de escolas públicas destacaram a escola
em segundo lugar, e a vizinhança em primeiro. A não-preferência destes estudantes pela
vizinhança é apontada em associação à problemas de segurança pública que envolvem estes
locais e escolas que neles estejam incluídas.
Uma aproximação à realidade na cidade de Natal foi realizada por Albino (2002), que
acessou a percepção de alunos do ensino médio da rede pública (idade entre 15 a 19 anos) sobre
o bairro de Mãe Luísa, Natal, discutindo mobilizações sobre formas de produzir o espaço, ou
seja, analisando “as possibilidades de participação do adolescente de bairros periféricos no
planejamento e gestão do espaço urbano” (Albino, 2002; p. 11). O autor recorreu a uma
investigação que incluiu mapas sobre frequência em locais, e apresentação do bairro, para
visitantes, a fim de investigar a relação do bairro com outros bairros da cidade e a apresentação
de percursos cotidianos neste ambiente. Admitindo que o surgimento de Mãe Luísa se deu sob
forma de ocupações irregulares, em limite com regiões de classes mais abastardas, os
participantes indicaram como preconceituosa a imagem do bairro vinculada à violência e
periculosidade. Nota-se a forte ligação entre o espaço onde estão suas moradias e as atribuições
históricas a este local, o que torna os participantes indissociáveis da localidade de onde provêm.
Com relação aos ambientes frequentados e apresentação a um visitante, por meio de mapa,
foram referidas ruas e locais mais visíveis (as mais referidas), e rotas comuns aos moradores.
Por sua vez, a escola emergiu como o mais frequentado entre os espaços, e a apresentação do
bairro para visitantes expos pontos comuns aos moradores, situados no interior do bairro, e não
apenas aqueles de passagens principais. O autor destacou a representação de espaços com maior
valor afetivo e detectou representação e apropriação diferenciada entre os gêneros, pois alguns
daqueles não foram indicados pelas pessoas do sexo feminino.
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A relação entre características territoriais do bairro e o desempenho dos estudantes em
escolas da rede de ensino municipal situadas em zonas de vulnerabilidade social da cidade de
Campinas/SP, foi estudada por Stoco e Almeida (2011), que consideram lugares vulneráveis
aqueles em que as pessoas (indivíduos ou grupos) “enfrentam riscos e impossibilidade de acesso
a serviços e direitos básicos de cidadania, como condições habitacionais, sanitárias,
educacionais, de trabalho e de participação e acesso à informação e às oportunidades” (Stoco
& Almeida, 2011; p. 665), sobretudo quando, naquele mesmo contexto, a oferta destes mesmos
itens para outras pessoas/grupos é, comparativamente, mais ampla. Mesmo que esta dissertação
não enfoque o desempenho escolar dos participantes, é importante ressaltar os apontamentos
realizados pelos autores.
O trabalho ainda recorreu à noção de “segregação espacial”, restrição espacial de uma
população (grupo homogêneo ou não) por limitação de mobilidade, destacando sua importância
para a compreensão do espaço e fenômenos sociais, especificamente a influência espacial no
desempenho de estudantes. Com base nesse entendimento é apresentada a noção de “efeito
vizinhança” - referindo-se ao “efeito de relações sociais desenvolvidas no âmbito do lugar de
moradia sobre desfechos ocorridos na vizinhança” (Alves, Franco & Ribeiro, 2008, citado por
Stoco & Almeida, 2011; 667) -, o qual influencia a noção de “efeito escola”, ou seja, fatores
concentrados na escola que influenciem o desempenho de alunos. Neste caso, os autores
destacam a necessidade de estudos que “compreendam de maneira abrangente os fatores que
influenciam o desempenho nas escolas, a partir de noções promissoras, que evidenciem o
contexto social no qual o fenômeno circunscreve, tal qual a noção de espaço habitado” (Stoco
& Almeida, 2011; p.669). A investigação listou uma série de considerações que questionam
métodos descritivos e quantitativos, e indicou a necessidade de “mais estudos sobre o
fenômeno, articulados com uma metodologia qualitativa que permitisse conhecer não só as
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características da localidade e da escola, como a maneira como a relação entre elas é
estabelecida” (Stoco & Almeida, 2011; pp. 690-691).
Considerando a importância dos contextos sócio-físicos imediatos nos quais os espaços
escolares estão inseridos, bem como a relação destes com os espaços destinados às atividades
escolares formais, é preciso atentar para as peculiaridades dos termos comunidade, vizinhança
e bairro, tratados anteriormente. Tais noções são apresentadas a seguir, a fim de proporcionarem
um melhor entendimento da delimitação deste estudo.

3.1.1. Sobre comunidade, vizinhança e bairro
As cidades trazem em si ruas, lotes, bairros, zonas, que podem ser entendidos como
modos de organização espacial, que delimitam sua extensão territorial e a traduzem em
dimensões físicas. Por sua vez, a própria delimitação de uma faixa territorial e sua demarcação
por meio de um título/nome, oferecem indícios sobre as relações estabelecidas, superando
aspectos físicos formais, e envolvendo questões sociais que o constituem, ou seja modos de
relação entre as pessoas e seus espaços.
Entre essas características estão os contrastes sociais (Whitacker, 2010). Basta transitar
por uma cidade para nos darmos conta da diversidade cultural e de classes, das diferenças e
semelhanças em termos de hábitos, arquitetura e uso do espaço urbano, aproximações ou
distanciamentos com a paisagem natural. Além disso, as populações de uma cidade, não se
distribuem aleatoriamente, de modo que uma organização atual pode ter sido consequência de
uma série de transformações ao longo do tempo, o que envolveu camadas sociais e suas
condições político-econômicas, em que os mais ricos se aproximam de porções privilegiadas
do território, em detrimento aos demais. Sendo assim, ao presente modo de gestão
administrativa espacial local, que confere em uma delimitação sistemática, como por exemplo
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em bairro, são acrescidas denominações tais como vizinhança, comunidade, periferia, etc,
resultantes de uma evidente distinção quanto ao modo de permanência e convivência em um
local, poder aquisitivo, qualidade no acesso a direitos básicos, entre outros.
Neste caso, as diferentes nomenclaturas trazem elementos específicos que merecem
ser esclarecidos, considerando a atribuição de modos de relação das quais tratam. Para o estudo,
os termos vizinhança, comunidade e bairro, assumiram importância na delimitação do campo,
considerando a inserção da escola pública na linha urbana, e para se compreender onde se
encontram.
Comumente, a expressão vizinhança é utilizada para designar a porção de moradores
que tem suas moradias fisicamente próximas umas das outras, e vinculados por laços afetivos,
convivência e integração. No entanto, já se reconhece que ter vizinhos não necessariamente
implica em nenhuma dessas ideias listadas anteriormente, já que “nem toda vizinhança é
relacional, mas é, necessariamente, uma instância física” (Farias, 2011; p. 31). Por outro lado,
tais ideias coexistem em torno do termo comunidade. Segundo Góis (2007), sendo o termo
comunidade gerador de ideias distintas desde metade dos anos de 1990, ainda não foi alcançado
uma unificação do conceito, atribuído em grande parte à “complexidade da vida social” (Góis,
2007; p.85).
O termo também está associado a um modo específico de organização de luta contra
injustiças sociais (Góis, 2007; Montero, 2004), e contrasta da ideia de uma ilusória “consciência
de classe” (Cunha, 2009; p.388) e da agonia de Tântalo6 (Bauman, 2003).

Alusão à mitologia Grega, sobre o castigo que recebeu Tântalo. “Tântalo foi mergulhado até o pescoço num
regato — mas quando abaixava a cabeça tentando saciar a sede, a água desaparecia. Sobre sua cabeça estava
pendurado um belo ramo de frutas — mas quando ele estendia a mão tentando saciar a fome, um repentino golpe
de vento carregava o alimento para longe. (Daí que, quando as coisas desaparecem no momento em que nos parecia
que as tínhamos, afinal, ao alcance, nos lamentamos por termos sido “tantalizados” por sua “tantalizante”
6
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A “comunidade” é foco de estudo da Psicologia Comunitária, influenciando sua própria
denominação. Isso contribuiu para uma diversificação metodológica reunida em torno do
compromisso com o empoderamento e a libertação (Montero, 2004), na América Latina,
Estados Unidos, e Espanha, tendo como base acontecimentos que afetavam diretamente a
população menos favorecida e com acesso precário à direitos. No caso da diversidade, esta
também abrange o termo “comunidade”, reconhecidamente um conceito que trata as
peculiaridades entre populações, consideradas não homogêneas, mesmo que estejam
aglutinadas em espaços comuns. Sendo o empoderamento um dos intuitos, considera-se que é
preciso o fortalecimento das populações submetidas à exploração e condições precárias de vida,
para que estas, em empoderando-se, sejam capazes de lutar por seus direitos. A comunidade,
portanto, lutaria por causas comuns, embora seus membros possam assumir idiossincrasias, e
serem verificados subagrupamentos em sua composição. A base para a intervenção comunitária
está em elencar necessidades a partir das demandas da comunidade, requerendo o entendimento
do ponto de vista daqueles que nela convivem, considerados os detentores do saber para
resolução de problemáticas que neles possam incidir. Weisefield (2001), ressalta que nem
sempre as necessidades elencadas, correspondem aos problemas vivenciados como um todo, e
isso se refere especialmente aos problemas ambientais, envolvendo saneamento básico,
condições de moradia, espaços públicos. Neste caso, se trabalha no sentido de uma
conscientização acerca de direitos, e o reconhecimento de que se trata de questões importantes,
com impactos sobre os seus membros.
O enfoque comunitário ressalta a importância de aproximação entre pesquisador e
participantes, entendendo estes últimos como conhecedores dos temas investigados e buscando

proximidade.) (...) A comunidade de entendimento comum, mesmo se alcançada, permanecerá portanto frágil e
vulnerável, precisando para sempre de vigilância, reforço e defesa (Bauman, 2003; pp. 13-14.19)
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a superação de condições opressoras, nas quais entra em jogo a participação política em
instâncias que decidem os rumos de uma comunidade. Neste caso, são notadas aproximações
entre a Psicologia Ambiental e a Psicologia Sócio-Comunitária- PSC (Weisefield,2001; 2005),
dada a importância de questões ambientais e contribuições da PA para o seu entendimento. Esta
colaboração busca “reconhecer a importância do ambiente, tema central para a Psicologia
Ambiental, mas menos tratado pela PSC e por sua vez resgatar os aportes desta disciplina no
trabalho com comunidades” (Weisefield, 2001; pp. 15-16).
Ainda sobre o termo comunidade e as controvérsias que o abrangem, uma delas diz
respeito à consciência de classe da população, que se reuniria em comunidade para lutar por
seus direitos. Ora, algumas iniciativas no Brasil, são vistas como uma tentativa de abstenção do
Estado sobre as responsabilidades que deve assumir, refletindo-se especialmente em serviços
públicos como, na área da educação, as “escolas comunitárias”, responsabilidade da sociedade
civil. O chamado “comunitarismo”, considerado uma manobra política para minimizar o
reconhecimento sobre os graves problemas sociais que assolavam antes mesmo de seu
surgimento em contexto nacional, foi criticado por não implicar necessariamente na
conscientização de população quanto seus direitos e seu fortalecimento na luta destes. O termo
“comunidade” foi utilizado, por exemplo, para renomear as chamadas “favelas”, termo que
assumiu uma forte conotação pejorativa, que seria amenizada ao se atribuir um suposto senso
de comunidade àqueles que as habitam (Cunha, 2009).
Outras contradições no uso do termo foram discutidas por Bauman (2003), dentre as
quais assumem importância os conflitos sociais que resultam nos impasses concernentes à
terminologia, ou seja, os impasses envolvendo o conceito não se restringem ao mero raciocínio,
mas são decorrentes das questões sociais que envolvem. O autor também discorre sobre a ideia
de gueto, a partir do que ele chama de “gueto voluntário”: na tentativa de manter a segurança e
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impenetrabilidade de um bairro por estranhos, são construídos muros cada vez mais altos para
demarcar os limites do local, assim como é investido em um potente sistema de monitoramento
do espaço. Enquanto em um gueto voluntário, embora haja uma defesa ostensiva contra
estranhos, seus habitantes podem transitar livremente para outros locais; no gueto original não
há possibilidade de trânsito livre para outros territórios, sob a consequência de hostilidade, o
que nega a liberdade daqueles que nele habitam. Em outras palavras, para as classes mais
abastardas, a liberdade que detém pela possibilidade do trânsito entre os lugares sem que sejam
hostilizados por classe social ou cor de pele, não é o mesmo para aqueles que habitam os
verdadeiros guetos – confinados em um espaço por sua condição econômica inferior, cor de
pele, crença, etc. Embora caracterizados em suas semelhanças, ambos estão circundados por
diferenças, que refletem em seu interior, tanto quanto estejam mais vulneráveis às
problemáticas sociais ao redor. Sendo comparado a uma prisão, um gueto real é admitido como
um confinamento daqueles que não são aceitos pelo mercado de trabalho, que pertencem às
classes desfavorecidas economicamente, a população também é tida como foco de criminosos.
Sem perspectivas de ascensão econômica, o gueto se torna local onde permanecerão confinados.
A vida no gueto não sedimenta a comunidade. Compartilhar o
estigma da humilhação pública não faz irmãos os sofredores;
antes alimenta o escárnio, o desprezo e o ódio. Uma pessoa
estigmatizada pode gostar ou não de outra portadora de estigma,
os indivíduos estigmatizados podem viver em paz ou em guerra
entre si – mas algo que provavelmente não acontecerá é que
desenvolvam respeito mútuo. (Bauman, 2003; p. 110)
O mesmo autor afirma a “impossibilidade de comunidade”, o que reflete o intuito da
sociedade economicamente dominante em “manter todos os que podem jogar ocupados e
felizes, e acima de tudo obedientes” (Bauman, 2003; p.111). Enquanto isso, os segregados em
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espaços (geralmente de periferia), e desprovidos dos serviços de melhor qualidade, são
rotulados “comunidade” apenas pela habitação em uma faixa de território que os resta.
Em função dessa argumentação, nesta dissertação é adotado o termo “bairro”, pois, além
de abranger o campo acessado, não encerra discussões sobre os demais conceitos. Não trata,
entretanto, de uma escolha excludente, sendo reconhecida a tensão conceitual que carrega a
noção de comunidade, como um ponto disparador da discussão em torno do ideal que
impulsiona mudanças das condições precárias de vida de um grupo. Além de um componente
da tipologia espacial urbana, bairros são constituídos de história, e podem ter sua origem tanto
no começo da formação de uma cidade, como das etapas posteriores quando a configuração
urbana esteja consolidada. Também, podem perder sua delimitação oficial, sem caracterização
no mapeamento das cidades (por estarem inclusos na divisão de zonas, agrupados a outros, etc)
e costumam carregar denominações que refletem suas características físicas naturais e/ou
sociais.
Para Lamas (2004), o bairro está categorizado em aspectos de “dimensão territorial”,
estruturam as cidades, permitindo:
sistematizar o conhecimento do espaço urbano. O desenho urbano
– por necessidades da estrutura mental e operativa humana
organiza a forma pela adição e composição dos elementos
morfológicos, ou formas de escalas inferiores. Esta classificação
pretende clarificar a leitura do território, articulando-a com os
diferentes níveis de produção do espaço. (Lamas, 2004; p. 05)
Em se tratando da gestão de espaços, a delimitação de um bairro pode ocorrer a partir
das atividades econômicas que concentra, e por permitir uma sistematização administrativa.
Logradouros, endereços comerciais, entidades filantrópicas, etc, são mapeadas para a concessão
de impostos, e distribuição de serviços.

50

Quanto a sua formação, populações podem escolher ou serem direcionadas, e assim
contribuir para a delimitação. Entre qualidades e necessidade de estabelecimento em moradias,
comércio, dentre outros, o território de um bairro vai se constituindo e sofrendo transformações
ao longo do tempo.
Contudo, outra interpretação o interliga ao âmbito educativo. Inseridos neste campo, um
bairro e sua interface com a escola, apresenta focos de interesse, dentre os quais estão: a
possibilidade de aprender permitida por aproximações de espaços que abrangem cultura;
intervenções em realidades que possam demandar iniciativas cabíveis; o entendimento sobre a
relação entre espaços, incluindo a escola. Observa-se uma maior aproximação entre os dois
primeiros, o que não exclui a consideração do terceiro, em conjunto com os demais.
Até aqui, foram apresentadas discussões relacionadas aos ambientes de escolas, que
influenciam em sua constituição e estão atreladas à projetos de sociedade, admitindo o acesso
à escola como um direito aos cidadãos, para o que são essenciais as parcerias entre sociedade,
Estado, e família. Partindo disto, nota-se que, além do modo como é realizado o acesso aos
espaços escolares, é fundamental investigar a importância da inserção de crianças, adolescentes,
jovens e adultos, em seus contextos. Em outras palavras, as relações pessoa-ambiente, e
especialmente a percepção ambiental, emergem como um foco primordial para o entendimento
sobre diretrizes previstas em políticas que presam pelos princípios deste modelo educacional, e
o modo como se materializam nos ambientes de abrangência desse sistema.

3.2. Percepção Ambiental
Se existe a necessidade de uma aproximação e conhecimento sobre o contexto no qual
a escola está inserida, a importância da percepção ambiental consiste no entendimento de que
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as experiências de alunos e demais moradores (que podem constituir uma diversidade de
grupos), são propiciadas por aquele ambiente, como também estas experiências incidem sobre
os espaços existentes no bairro, permitindo relações de identificação e apropriação, por
exemplo. Logo, nesta relação bidirecional, é preciso que se reconheça que a escola enquanto
ambiente propiciador de experiências, também está atuando no todo onde está inserida, e que
este todo também incidirá sobre esta. Investigar a percepção ambiental de um grupo revela mais
do que a organização espacial física, mas sua coparticipação junto às experiências e como estão
relacionadas às suas representações, bem como as relações estabelecidas com diversos espaços
dentro de um ambiente que por sua vez também é um conjunto mais amplo a ser analisado.
Os estudos sobre as relações pessoa-ambiente (Proshansky, Ittelson, & Rivlin, 1970;
Rivlin, 2003; Pinheiro & Gunther, 2008; Elali & Cavalcante, 2011), tem seu interesse em uma
vasta gama de questões e fenômenos, entre os quais destaca-se a percepção ambiental,
fenômeno alvo da investigação proposta.
Segundo Bonnes e Sechiarolli (1995), os estudos nesse campo apontam que a relação
entre processos psicológicos e características do ambiente físico como um tema central à
Psicologia Ambiental, com especial atenção para a percepção. Em geral, os estudos sobre a
percepção tiveram início com a preocupação com os objetos, e entre suas principais teorias
encontram-se a escola da Gestalt (percepção da forma), o pragmatismo, a fenomenologia e a
ênfase no caráter ativo das pessoas em relação com tais aspectos. Apesar da importância dos
estudos da percepção de objetos, é importante destacar sua diferença com relação à percepção
ambiental, entendendo-se que esta última é mais subjetiva, além do fato do observador estar
imerso no objeto investigado (Bonnes & Sechiarolli, 1995).
A noção de percepção ambiental traz em si a importância do ambiente em suas
características físicas formais e simbólicas. A literatura (Altman & Chemers, 1980; Bonnes &
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Sechiarolli, 1995; Hynek, 1985; Kuhnen & Higuchi, 2011), aponta a existência de grande
quantidade de estudos voltados para o tema, notadamente relacionados às questões sociais e à
cultura de grupos, considerados determinantes na aquisição de conhecimentos e de habilidades
na utilização de espaços, bem como nas relações que se estabelecem com estes. Isto faz da
percepção ambiental um processo claramente vinculado a aspectos associados a experiências,
atitudes, visões de mundo (Tuan, 1980), entre outros.
[...] a percepção ambiental está relacionada ao modo como as
pessoas experienciam os aspectos ambientais presentes em seu
entorno, para o que são importantes não apenas os aspectos
físicos, mas também os aspectos sociais, culturais, e históricos.
Graças à sua função de interpretação e de construção de
significados, a percepção ambiental exerce papel fundamental
nos processos de apropriação e de identificação dos espaços e
ambientes. (Kuhnem & Higuchi, 2011; p. 250)

Sob o ponto de vista perceptivo, o ambiente sócio-físico, além de ser produzido pelas
pessoas, influencia suas representações, atitudes e ações, ou seja, o processo de codificação/
recodificação/memorização/uso das informações ambientais assume importante papel no
desenvolvimento de atitudes e comportamentos relacionados aos ambientes (Altman &
Chemers, 1980; Siegel, Kirasic, & White, 1978).
Segundo Altman & Chemers (1980), saber locomover-se em um espaço, requer a
integração de informações, previsibilidade e decisões sobre eventos que nele ocorram. Para
tanto, a identificação de atributos (positivos ou negativos) do ambiente é fundamental, de modo
que, ao assumir funções como a localização, e identificação de atributos do meio, a orientação
ambiental é permeada de atitudes e sentimentos.
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Também os estudos de Kevin Lynch sobre a imagem da cidade ressaltam o papel
orientador do espaço. Ao discutir a legibilidade e imaginabilidade urbana, o autor identificou
cinco elementos que compõem a imagem mental das cidades: vias, limites, setores, pontos
nodais, marcos. Vias são elementos que cortam o espaço e conduzem os deslocamentos das
pessoas; limites são estruturas que definem fronteiras entre espaços; setores são partes menores
de um ambiente, facilmente decodificáveis pelas pessoas7; pontos nodais são pontos de
encontro, elementos que agregam pessoas; marcos são elementos físicos que se destacam na
paisagem.
Tais dimensões compõem as principais referências de descrição dos espaços e
contribuem para que as pessoas se orientem neles e organizem informações espaciais. Mais do
que isso, o pesquisador ressalta que a percepção é fortemente atrelada às experiências do
indivíduo, e que o ambiente pode facilitá-la ou dificultá-la, uma vez que “um ambiente
característico e legível não oferece apenas segurança, mas também reforça a profundidade e a
intensidade potenciais da experiência humana” (Lynch, 2011; p. 5).
Tendo como foco de análise mapas mentais e entrevistas de moradores de quatro cidades
investigadas, Lynch comenta que “a forma deve ser de algum modo descompromissada e
adaptável aos objetivos e às percepções de seus cidadãos” (Lynch, 2011; p.101), de maneira
que orientar-se em um dado espaço requer a representação de suas características e elementos.
O observador percebe o complexo como um todo cujas partes são
interdependentes e relativamente estáveis em relação umas às
outras. [...] Fora desse complexo, existem falhas de identidade; o

Em sua obra Lynch indica a importância dos ‘disctricts’, distritos ou setores urbanos. Nas posteriores versões
espanhola e portuguesa da obra o termo foi traduzido como ‘barrios’ ou ‘bairros’ respectivamente. No entanto, os
tradutores não levaram em consideração que a palavra bairro pode estar associada à divisão territorial oficial, como
acontece no Brasil, divergindo, portanto, da intenção original do autor. Para evitar esse problema, adotamos a
palavra ‘setor’ como tradução de district.
7
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observador precisa transpor às cegas o espaço que separa do todo
seguinte [...] (Lynch, 2011; p.92)

Por sua vez, segundo Pinheiro (2013), o recurso de representar espaços por meio de
mapas “raramente é assimilado no processo de construção da representação mental dos
ambientes” (Pinheiro, 2013; p. 45). Acrescenta-se a isto a necessidade de, na elaboração e
estudo destes mapas, dar uma atenção especial aos aspectos culturais peculiares a grupos
distintos (Laad, citado por Altman & Chemers, 1980). Para Hynek (1985), tais aspectos são
imprescindíveis ao entendimento coerente sobre o lugar das relações sociais, demandando
atenção para que a percepção das características físicas não seja superestimada.
Nessa perspectiva, no livro Topofilia, Tuan (1980) comenta a experiência de grupos
humanos situados em diversas localidades e convivendo com base em diferentes culturas,
enfatizando dicotomias perceptivas entre, por exemplo, visitantes e nativos de uma região, ou
entre etnias (como povos indígenas e anglo-americanos). O autor indica que os nativos tendem
a construir uma “atitude complexa derivada da sua imersão na totalidade de seu meio
ambiente”, enquanto os visitantes geralmente apresentam uma percepção majoritariamente
estética e, para se aproximarem da experiência de quem convive naquele local, precisarão de
um “esforço para empatia em relação às vidas e valores dos habitantes” (Tuan, 1980; p. 74).
O geógrafo chino-americano também discute a formação e a natureza das atitudes e
valores positivos em relação ao ambiente, ressaltando experiências ambientais e características
peculiares de ambientes e culturas que convergem para formação de atitudes e vínculos com os
espaços, conferindo a estes o sentido de lugar. Como exemplo da vinculação entre cultura e
ambiente ele menciona, entre outras, as experiências de povos tradicionais, ressaltando que em
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algumas destas sociedades tais termos se sobrepõem, já que não dá para distinguir nitidamente
os fatores que os caracterizam, como pode ser verificado no trecho a seguir:
A visão do mundo dos índios Pueblo do sudoeste americano é,
sob muitos aspectos, a antítese da dos pigmeus do Congo. É,
também, menos característica, no sentido que seus traços
principais são compartilhados por outros povos. Para um índio
Pueblo, de Santa Ana, deve ser mais fácil aceitar a cosmografia
organizada dos egípcios e chineses, do que o homogêneo
ambiente dos pigmeus. Talvez nos inclinemos a supor que, onde
existe maior contraste em estilos de vida, é entre uma tribo de
analfabetos e os cidadãos de uma sociedade urbanizada, quando
de fato o contraste pode ser igualmente grande entre os
'primitivos' que vivem em ambientes naturais completamente
diferentes" (Tuan, 1980; p.93)
Note-se que, no caso descrito, a percepção tanto constitui experiências, como, estando
em coordenação com sistema de valores (Hynek, 1985), é influenciada por estas.
Indicando a necessidade dos estudos no campo das relações pessoa ambiente
considerarem laços afetivos e cognitivos constituídos entre ambos, Elali e Pinheiro (2008)
afirmam a gradual importância assumida por estudos em percepção ambiental e a relevância
das “experiências ambientais, das suas atitudes e comportamentos para com o meio, e para a
formação de própria identidade pessoal e grupal” (Elali & Pinheiro, 2008; p. 218). Por outro
lado, os pesquisadores ressaltam que “os componentes afetivos e cognitivos dessa experiência
são dificilmente identificados, o que se deve tanto a sua grande diversidade quanto à
subjetividade relacionada a percepção ambiental” (Elali & Pinheiro, 2008; p. 219).
Se a experiência ambiental é um dos processos primordiais para a percepção ambiental,
podemos identifica-la conforme a inserção do indivíduo em um ambiente sócio físico, o qual
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ele explora e tem esta exploração facilitada ou dificultada, tanto por seus aspectos de
configuração dos espaços, quanto pelas relações estabelecidas, intrincadas em um processo
recursivo, no qual um interatua sobre o outro.
No caso dos mapas cognitivos como procedimentos elucidativos sobre percepção, são
uma alternativa para identificar representações de um espaço com o qual podem ser
estabelecidos vínculos, e indícios sobre relações, bem como experiências, podem ser
identificados na própria organização dos ambientes representados graficamente.
A caracterização de mapas cognitivos e o desenvolvimento deles
são preocupações primárias [...] um entendimento teórico e
empírico dos mapas cognitivos e o desenvolvimento deles em
crianças e adultos é frutífero, e talvez necessário, para um
primeiro nível de entendimento de mais problemas gerais do
conhecimento sobre o ambiente. (Siegel, Kirasic, & Kail Jr, 1978,
p. 253).

Embora se corra o risco de superestimar os aspectos físicos do ambiente, em detrimento
às relações sócio físicas ali estabelecidas, a utilização da representação gráfica pode oferecer
indícios sobre experiências que se relacionam com percepções a serem aprofundados por outros
procedimentos que as evoquem de forma mais explícita, o que confere ao investigador extrema
importância na interpretação dos dados emergentes.
Algumas técnicas consideradas apropriadas são listadas com o intuito da investigação
de percepção e experiências ambientais. Higuchi e Kuhnen (2008), apontam a observação
participante; visitas monitoradas; entrevistas coletivas; entre outras. Elali e Pinheiro (2008)
propõem a Autobiografia Ambiental, que consiste basicamente em uma narrativa de cunho
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pessoal que descreve experiências ambientais vivenciadas ao longo da história de vida daquele
que a escreve.
Enquanto um dos focos de interesse da Psicologia Ambiental, a percepção ambiental é
entendida como um fenômeno sobre o qual incidem enfoques distintos, em função das questões
valorizadas pelos diferentes pesquisadores envolvidos. Nesse sentido, embora exista uma
valorização da visão realista do fenômeno (admitindo-se que o ambiente existe per se, e tem
características que independem daquele que o percebe), também se reconhece que tais
características podem ser diferentemente decodificadas/interpretadas/valorizadas pelas pessoas
(o que torna inconcebível analisar o ambiente sem a percepção daqueles que nele convivem).
Isso mostra a importância do posicionamento crítico do pesquisador quanto aos alcances e
limites de seu estudo, as condições e contexto, e aos meios cabíveis a uma aproximação
investigativa coerente à realidade acessada.
Estas questões foram fundamentais para a pesquisa que subsidia esta dissertação,
apontando para a necessidade de aprofundamento do estudo destas representações, o que exigiu
grande variedade de instrumentos voltados para acessar as falas dos estudantes, questão
discutida no capítulo 5 (método). A contextualização do campo de estudo será realizada no
capítulo 4.
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4. Um bairro e uma escola que nasceram quase juntos

O local do estudo se deu no bairro Guarapes (Lei nº 4.328/93), situado na Região
Administrativa Oeste (Lei nº 3.878/89), da cidade de Natal/RN, (ver Mapas constantes dos
Anexos 1 e 2). O bairro tem área aproximada de 865,95 hectares (ha) e comporta população de
aproximadamente 11.334 habitantes, com densidade demográfica de 13,09 hab/ha, dispondo de
2.822 domicílios permanentes (SEMURB, 2015).
Antes mesmo que tenha se reconhecido como bairro administrativo, seu território
começou a ser explorado a partir da atividade de transporte de açúcar (SEMURB, 2010).
Existem ainda referências aos anos de 1869 e 1870 (Cascudo, 1968), que o mascate Fabrício
Gomes Pedroza foi aquele quem ocupou um espaço de colina, e constituiu a Casa Guarapes,
situado em local fixado para o descarregamento de navios procedentes da Europa. Tal espaço
haveria passado por outros proprietários, até que em torno do ano de 1909 seria posse de João
Machado (proprietário de outras faixas de terra no estado) e cuja esposa, que se tornara viúva,
nomeou as ruínas que hoje existem no local como “Casarão da viúva Machado”.
Segundo Barbosa (2008), a expansão urbana ocorreu com maior intensidade nos anos
de 1990. É possível destacar considerações sobre esta expansão:
A história de outrora contrasta com as condições atuais dos
conjuntos Guarapes I e II. Solução governamental para abrigar
famílias de baixa renda, a ocupação desordenada no lugar provoca
problemas de meio ambiente, particularmente, nos afluentes do
rio Jundiaí, que banha o lugar [...] A intenção de acabar com as
favelas em outras áreas da cidade fez com que a prefeitura
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simplesmente permitisse a ocupação do lugar. (Associação de
Empreendedores Sociais SEMEAR8, 2011)

Moradores antigos9 relatam as dificuldades no acesso que se dava por transportes como
carroças movidas a animais, e outros veículos de carroceria. Os primeiros habitantes, tiveram
grande dificuldade no abastecimento de água e luz, já que o local era desprovido de ambas. Há
relatos ainda sobre o incentivo aos habitantes que teriam como proposta a permissão de moradia
mediante a construção de suas habitações que deveriam ser erguidas pelos próprios moradores.
Um dos residentes mais antigos, fala sobre possibilidade de escolha dos primeiros espaços de
residência próximos ao local onde atualmente é situada a escola mais antiga do bairro. Também,
sobre a transição de moradores da favela do Fio10, quando a criminalidade que chegou a intensa,
porém é considerada menor nos dias atuais.
Parte de seus limites são contornados por afluentes da bacia do rio Potengi 11, rios Jundiaí
e Guarapes, e também abrange Zona de Proteção Ambiental (ZPA 4)12. Deste modo, a paisagem
natural é composta de dunas com vegetação ainda notável, além de ser banhado por rio, e conter

8

Blog SEMEAR - http://ssemear.blogspot.com.br/
Relatos de Agentes Comunitários de Saúde, durante estágio na USF do bairro em 2013 e entrevista com morador
em 2015, com tempo de residência no bairro por volta de 20 anos.
10
Em publicação de 2010, o Jornal Tribuna do Norte afirma que Natal possuía 80.774 habitantes vivendo em áreas
como favelas, invasões e similares, os chamados aglomerados subnormais (IBGE, 2010), em um total de 41 áreas
deste tipo, entre as quais Alto do Guarapes, do Fio, Alta Tensão; etc (fonte: http://www.tribunadonorte.
com.br/noticia/censo-ibge-10-da-populacao-de-natal-morava-em-favelas-em-2010/206595). Dados do Anuário de
Natal, 2015 definem “Áreas de interesse social”, da quais estão localizadas a área “Fio” localizada no bairro Felipe
Camarão, e no Guarapes: Sítio Guarapes; Alto dos Guarapes e Alta Tensão. Ainda em 2015, a “favela do fio” é
referida por noticiários locais.
11
A bacia do rio Potengi é a terceira maior bacia hidrográfica do Estado com 4.093 km2, correspondendo a 7,7%
do território estadual e capacidade de armazenamento de 34.000.000 m3 de água. Essa bacia apresenta o rio
Potengi como o seu principal rio, o qual tem suas nascentes a Serra de Santana, município de Cerro Corá, em
outras serras distribuídas nos municípios de Currais Novos, Campo Redondo São Tomé e, Como afluentes
principais da margem direita os rios Jundiaí, Guarapes e o Riacho de Salgado; a margem esquerda os rios Pedra
Preta, Pedra Branca, Guajiru e Jaguaribe, além de desaguar no Oceano Atlântico em Natal, formando maior
estuário o estado (Anuário Natal, 2015).
12
Campo Dunar dos bairros: Guarapes Planalto (Regulamentada pela lei municipal Nº .9912, de 9 de dezembro
de 1997). Formada por cordões e dunas de relevante beleza cênico-paisagística da cidade, em virtude dos contrastes
e relevo com o tabuleiro costeiro e o estuário do Rio Potengi. Tem importância de minimização de escoamento
pluvial. (Anuário Natal, 2015)
9
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trecho de mangue. No entanto, atualmente a pesca é comprometida em virtude da própria
qualidade dos recursos hídricos, já que o bairro está incluso como área que apresenta elevados
níveis de nitrato13 (Ministério Público do Rio Grande do Norte14).
Chegou a abranger espaço de depósito de resíduos sólidos à céu aberto, o “antigo lixão”
da capital (sendo este espaço atualmente desativado15), junto com outros bairros que fazem
fronteira. Ainda assim, é possível que surjam outras questões ambientais, especialmente com a
instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)16 cuja finalização das obras está
prevista para este ano de 2016, quando assim passará a receber resíduos dos esgotos de outros
bairros, entre os quais os da zona sul da capital.
Sua população em geral possui condição socioeconômica considerada de baixa renda,
na qual chefes de domicílios recebem até 2 salários mínimos (SEMURB, 2003), e composta
majoritariamente por adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, que corresponde a 34% da
população (SEMURB, 2009). Na área, servida por água encanada, telefonia e 66% das ruas
pavimentadas (SEMURB, 2014), não há saneamento básico. Nele existem escolas (3 públicas)

“(...) o nitrato (NO3) é contaminante persistente, com grande mobilidade, não degrada facilmente em meio
aeróbico e, em teores acima de 10 mg/ L N-NO3, pode causar doenças como metahemoglobinemia (WHO, 2008)
e câncer grástico (INCA, 2009).” (Cabral, Righetto &Queiroz, 2009; p. 300)
14
Recuperado de: http://www.mprn.mp.br/portal/files/INFORMAES_SOBRE_GUA.pdf
15
Dados da dissertação de Góes (2011) – “Durante 30 anos, o ponto de destino final de resíduos da cidade do
Natal estava a céu aberto, em uma área de 27.5847 m², encravada em tabuleiros arenosos pertencentes à Formação
Guarapes/Grupo Barreiras e Paleodunas da Formação Potengi, compostos de extensos cordões de dunas. A área
era localizada no bairro de Guarapes, nas proximidades dos bairros Felipe Camarão, Planalto e Cidade Nova”
(Góes, 2011; p.42)
16
Blog do Guarapes http://blogdosguarapes.blogspot.com.br/2013/10/construcao-da-ete-guarapespreocupa.html#comment-form
Jornal Tribuna do Norte http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/obra-de-nova-ete-comeca-em-60-dias/259585
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/nova-estacao-ira-tratar-esgotos-das-zonas-sul-e-oeste/189149
Movimento contra a ETE nos Guarapes –
https://www.facebook.com/Movimento-Contra-ETE-nos-Guarapes-1667531623522718/
Blog do Francinaldo Silva –
http://blogdofrancinaldosilva.blogspot.com.br/2013/12/caern-comeca-o-primeiro-modulo-da.html
Blog do Prof.º Militão –
http://milttao.blogspot.com.br/2015/02/denuncia-invasoes-na-zpa-4-ameacam.html?spref=fb
http://milttao.blogspot.com.br/2015/03/ete-de-tratamento-terciario-entenda.html?spref=fb
13
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e 2 creches, 1 posto de saúde,1 base comunitária, 1 praça, um campo de futebol e não dispõe de
delegacia. Apenas duas linhas de ônibus interliga o bairro a outros pontos da cidade. Esses não
suprem as demandas existentes, e o ambiente físico que corresponde às delimitações do bairro
Guarapes, impõe aos seus habitantes uma série de limitações em mobilidade e acesso aos
direitos básicos. Sua localização geográfica17 não é compensada por uma rede de transporte
urbano que supra as necessidades da população, e o funcionamento dos serviços de saúde,
assistência social e educação é insuficiente para demandas locais.
O bairro é constantemente alvo de notícias veiculadas pela mídia de telejornais, que
destaca as dificuldades e aspectos negativos do lugar.
No imaginário social local persiste a representação de que se trata
de um lugar habitado por ‘pobres, excluídos e miseráveis’ e por
toda sorte de ‘marginais perigosos’. Essa identidade atribuída em
bloco aos moradores desse bairro lhes acarreta sérios
constrangimentos de acesso ao trabalho, à educação, às
instituições. (Takeuti & Bezerra, 2012; s/p)

Contribuem para tal imaginário, a ampla divulgação de notícias referidas aos
acontecimentos no bairro, e que são generalizadas como características atribuídas à população
que o habita. Como a violência é a principal alusão, pois assassinatos, drogas e rivalidades entre
grupos, são as notícias mais divulgadas, é relativamente simples inferir-se que as dificuldades
vivenciadas no bairro e os estereótipos que sobre ele incidem constituem uma rede simbólica

17

Distante 12,2 Km do bairro Cidade Alta, área que concentra uma das principais regiões comerciais da cidade
do Natal.
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na qual as relações locais aparentam ser estabelecidas, pelo menos sob o ponto de vista de quem
não mora no local e se informa das notícias veiculadas pela mídia.
Movimentos culturais buscam suprir a carência nesse campo por meio da dança, do
futsal, do hip hop, etc., suas ações concentram uma população em sua maior parte composta
por adolescentes e jovens, na faixa etária entre 14 e 25 anos. Embora o propósito da
reivindicação e ações contra violência e criminalidade no bairro seja observado, os grupos ainda
são vistos com preconceitos18, e propósitos contrários aos objetivos originais.
Hoje, jovens de bairro como Guarapes, jovens dessa “nova
geração”, preferem apostar em uma outra estratégia de
fortalecimento coletivo, avaliando-a como representativa, ao
mesmo tempo em que tais práticas estruturam sua identidade em
termos artísticos, com forte conotação de protesto e denúncia.
Essas práticas se inserem no conjunto de novas significações
sociais imaginárias sobre jovens pobres de bairro populares;
igualmente fornecendo novos sentidos para a existência desses
mesmos jovens. (Bezerra, 2009; p.30)
Nesta perspectiva, durante o I Fórum de Juventude do Guarapes, realizado no ano de
2013, buscou-se dar visibilidade a tais grupos, desde a organização, quando representantes dos
serviços de diversas áreas (saúde, educação, assistência social), eram reunidos junto aqueles
que lideravam os movimentos culturais. Foram debatidas questões sobre as expectativas entre
população jovem e profissionais que alí desenvolviam suas atividades, sendo listados objetivos
quanto a percepção dos equipamentos sociais, bem como seu funcionamento, alcance e desafios
(consideradas a necessidade de uma maior aproximação e esclarecimentos ao público); como

“Desde pequeno, com mais ou menos uns 12 anos de idade, o encontro com a segurança pública foi pancada,
pra entender esse bagulho louco, geralmente a segurança pública era pra dar segurança, mas para a juventude da
periferia, e posso citar o nosso caso do Guarapes, não é bem assim, ser jovem e morar em uma quebrada já é o
suficiente pra levar umas cacetadas, imagina se não tem políticas públicas pra juventude, juventude que falamos
aqui o Estado não alcança”. (fala de jovem do bairro, apresentada por Tommasi, 2011; p.102)
18
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também foram propostas oficinas de debate consideradas as diversas áreas, e atividades de
responsabilidade dos respectivos movimentos envolvidos.
Em minha participação neste Fórum, e durante outras atividades em período de estágio
no bairro, constatei que: (a) alguns professores de uma das escola pública municipal (destinada
aos primeiros anos do ensino fundamental) tinham clara dificuldade de transitar pelo bairro
alegando receios quanto à violência na área; (b) os jovens afirmavam perceber desconforto ou
indisposição de profissionais, na medida em que identificavam que eles tinham pouco ou
nenhum trânsito no local; (c) dificuldades no convívio dos profissionais com os pais ou
responsáveis por alunos, como divergências na comunicação e pouca participação em reuniões
que, segundo os primeiros, só acontece quando há debate sobre programas sociais do governo
(por exemplo, o bolsa família).
Também, acrescenta-se o fato de que além do auxílio à realização do Fórum, o estágio
de 2013 proporcionou contato direto com professores de uma das escolas municipais do bairro,
em ação que visou debater as dificuldades no exercício profissional destes, onde foi ressaltado
o medo de transitar no bairro, como mencionado anteriormente.
No caso de uma das escolas onde estudavam alguns dos inscritos no Fórum, é
considerada a mais antiga do bairro. A escola (lei de fundação nº 4.214 de 02/10/1990) dispõe
de turmas do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino, além de seu prédio sediar à
noite, a escola estadual do bairro, de ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Dados do Censo Escolar 201319 indicam 572 alunos matriculados, dentre os quais 194
no 6º ano, 136 no 7º ano, 78 no 8º ano, e 57 inscritos no 9º ano. Seu quadro de funcionários

19

Recuperado de: http://www.qedu.org.br/escola/74428-em-professor-francisco-de-assis-varela-cavalcanti/censoescolar?year=2014&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=
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para aquele censo totalizava 62, dispondo de biblioteca, cozinha, laboratório de informática,
quadra de esportes, sala para diretoria, sala para professores, e 14 salas de aula20. Em 2009,
atingiu o pior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)21 do município de Natal,
pontuando 0,5, em uma escala cujo valor de referência é 6,0. Por outro lado, é destaque em
competições escolares da rede municipal, como o terceiro lugar alcançado22 por meio do projeto
“Museu da energia professor Francisco Varela” de 2013, inserido em projeto maior “Educação
com energia”, parceria promovida entre a Companhia Energética do Rio Grande do Norte
(COSERN), Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Secretaria Municipal de Educação
(SME) de Natal.
Ao primeiro semestre de 2015, informação cedida pela então vice-diretora, era de que a
escola dispunha apenas dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), com turmas destes
anos funcionando durante manhã e à tarde, vinte professores, embora houvesse déficit de
profissional em disciplinas, como geografia para o turno matutino da turma de 9º ano (o que foi
solucionado apenas durante o segundo semestre). Sobre as duas turmas de 9º ano, uma
funcionava durante o turno matutino com 28 estudantes matriculados, entre a faixa etária de 13
e 17 anos; e para o turno vespertino, uma média de 30 estudantes, sendo indicada pela então
vice-diretora a concentração de maior idade entre a faixa etária da turma anterior, e evasão
escolar considerável. A escola contava com o Programa Mais Educação, dispondo de oficinas
ao longo do contra turno do horário regular dos estudantes. Vale ressaltar que o segundo

20

Recuperado de: http://www.escol.as/78159-escola-municipal-prof-fco-de-assis-varela-cavalcanti
“O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa
pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo
escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações
em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar
metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador 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”. Recuperado de:
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb.
22
Recuperado de: http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-18200.html
21
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semestre de 2015 foi marcado por mudanças na gestão escolar, por solicitação da SME,
especificamente dos cargos de diretor e vice-diretor; além da redução na quantidade de
coordenadores, que passariam de 2 para 1, por turno.
Considerando o reconhecimento destes ambientes e as particularidades tratadas, foi
possível delinear a proposta do estudo, bem como método e objetivos pretendidos, etapas e
procedimentos utilizados, assim como a opção do grupo de estudantes, como participantes para
esta investigação, que serão esclarecidos no capítulo a seguir.
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5. Método

Stoco e Almeida (2011), ressaltaram a importância das pesquisas sobre a relação escolabairro se apoiarem em procedimentos que permitam maiores aproximações e conhecimento
sobre a realidade de convívio de estudantes, e de inserção da escola a qual integram, apontando
a necessidade da adoção de uma perspectiva qualitativa.
Por sua vez, Charmaz (2009) – também uma das principais referências da perspectiva
de estudo supracitada - reflete sobre a importância da pesquisa qualitativa nesse campo,
indicando que ela permite “a entrada na esfera de vida dos participantes da pesquisa” (p.37), e
discute a ideia de conceitos sensibilizadores e perspectivas disciplinares, sem visar a
operacionalização de ideias pré-estabelecidas. Assim, segundo a autora, embora detentor de
conhecimento prévio a respeito de um tema que pretende aprofundar, o pesquisador passa a
assumir uma postura avaliadora acerca dos “seus interesses iniciais e os seus dados emergentes”
(p.34), permitindo que a compreensão (e valorização) do ponto de vista das pessoas que
vivenciam o fenômeno, contribua para seu melhor entendimento.
Em se tratando da relação escola-bairro, e seus aspectos sócio-ambientais, entra em
questão a necessidade de possibilitar uma melhor aproximação da percepção ambiental destes
estudantes.
Com base nessa perspectiva, esse estudo visou elucidar como estudantes que moram e
estudam no mesmo bairro percebem a relação entre escola e o espaço onde está localizada. O
que eles têm a dizer sobre as relações entre escola e bairro? Quais as implicações deste acesso
aos dois locais? Qual a importância do ambiente escolar para o bairro no qual a escola está
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inserida? Que tipo de influência o bairro exerce sobre a escola? O objetivo geral do estudo foi
explorar as percepções dos estudantes que moram e estudam no bairro sobre a relação entre os
seus ambientes sócio físicos. E, especificamente: investigar as percepções dos estudantes sobre
o bairro; compreender como suas experiências exercem importância no conhecimento que tem
sobre o bairro e a escola; identificar relações entre escola e bairro.
Para tanto, inspirada na investigação de Albino (2002) e ampliando-a no sentido de
incorporar uma visão crítica do estudante no que se refere à relação bairro-escola, na
investigação empírica utilizei múltiplos procedimentos ou multimétodos (Sommer & Sommer,
2002; Pinheiro & Gunther, 2008). A solicitação de diários, acompanhados por mapas
esquemáticos (Albino, 2002) foi direcionada à estudantes, a fim de verificar como estes
percebem as relações estabelecidas entre o bairro e a escola, por meio da presença ou ausência
do ambiente da escola no bairro e vice-versa, como ambientes da rotina diária dos participantes.
A análise dos diários se deu com auxílio do software para análise qualitativa, QDA miner,
considerando os elementos textuais e as imagens geradas com os mapas, baseado na análise de
conteúdo temática (Flick,2009). Foi buscada a identificação de temas sobre as relações
investigadas.
Prosseguindo, a segunda etapa consistiu na investigação de temas confluentes no debate
de aspectos da relação escola-comunidade. Foram realizadas entrevistas individuais, aliadas à
caminhada no bairro, inspirada na estratégia de caminhada comunitária

23

(Góis, 2007) cujo

enfoque se deu sobre a relação pessoa – ambiente. Como na etapa anterior, os dados foram
analisados em perspectiva qualitativa, com o auxílio do mesmo software.

“A caminhada comunitária é um andar realizado em grupo, no qual se juntam para caminhar pelas ruas da
comunidade profissionais de saúde e moradores, com o fim de conhecer os locais, as pessoas, ver situações, ouvir
estórias, saber da história do lugar, dar-se a conhecer e estabelecer laços de convivência, estar mais dentro e por
dentro do cotidiano daquele lugar” (Góis, 2007; p. 197).
23
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Em seguida estes resultados foram expostos aos participantes, por meio de entrevistas
coletivas (Gaskell, 2002) que promoveram discussões sobre os achados identificados
anteriormente, como também a investigação de indícios sobre a relação escola – bairro.

5. 1. Procedimentos

O estudo aconteceu em três etapas, e os procedimentos adotados buscaram representar
a experiência dos participantes: a primeira com foco nas descrições gráficas e textuais; a
segunda e a terceira com foco nas entrevistas e nos percursos realizados.

5.1.1. Etapa 1: elaboração de diários

Com a proposta da realização de um diário, busquei explorar as percepções acerca do
bairro como um todo, e espaços nele situados, bem como a rotina de utilização e convivência
no local, a partir das considerações dos participantes. Para tanto, o instrumento dispunha de três
questões, contendo a solicitação de mapas e textos correspondentes aos trechos listados a seguir:
A primeira atividade é desenhar um mapa do seu bairro, contendo
informações que sejam importantes para que outras pessoas o
conheçam. Para fazer isso, imagine que você precisa apresentar o
bairro para um jovem de sua cidade que virá morar nele em breve.
Que informações seriam essenciais para esta pessoa entender o
bairro? (Questão 01 do diário)
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Em um bairro há vários lugares que podem ser frequentados por
jovens: locais para esportes/jogos, igreja, loja de vídeo game,
feira, ruas, casas, etc. O que você costuma fazer no final de
semana e onde isso acontece? Para facilitar a tarefa, escolha um
dia (sábado ou domingo) para relatar. Descreva os locais onde
você vai, e o que costuma fazer neles. Comente como se sente em
cada lugar, e outras coisas que você considerar importante dizer
a respeito dele(s). Destaque o horário (manhã, tarde, noite) e
quanto tempo costuma passar neste (s) espaço (s). Não esqueça
de fazer um desenho para mostrar onde esses lugares ficam.
(Questão 02 do diário)

E durante a semana, o que você costuma fazer e onde costuma ir?
Do mesmo modo que fez com relação ao final de semana, escolha
um dia de sua semana para relatar. Descreva os locais, onde vai e
o que costuma fazer neles. Comente como se sente em cada lugar,
e outras coisas que você considera importante dizer a respeito
dele(s). Destaque o horário (manhã, tarde, ou noite), e quanto
tempo costuma passar neste(s) espaço(s). Faça um desenho
mostrando onde ficam os lugares que você costuma ir durante a
semana. (Questão 03 do diário)

A solicitação dos mapas tem sido uma estratégia importante na exploração de
percepções e representações sobre ambientes de convivência e/ou passagem (Elali, 2002;
Albino, 2002; Oliveira, 2003), evocando o uso sócio-ambiental dos espaços, já que “informação
espacial é acoplada a informação social” (Giuliani & Rissoto, 2006; p.75). Neste caso, é
reconhecido o papel orientador do ambiente sócio-físico, o qual oferecendo e sendo provido de
informações, pode contribuir, por exemplo, no entendimento de diferenças entre grupos
inseridos, o modo como tais grupos vislumbram benefícios ou desvantagens em um local, etc.
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Unido à escrita, foi esperado que os participantes pudessem dispor de meios complementares,
nos quais tivessem oportunidade de expressão não apenas concentrada no mapa. Tal escolha
visou possibilitar subsídios de interpretação com a ampliação de possibilidades de dados.
A construção de diários pessoais (Pinheiro et al, 2008) é considerada “uma ferramenta
valiosa para pesquisadores da área das relações pessoa-ambiente, proporcionando importantes
pistas sobre as interações humano-ambientais e apontando aspectos que, na continuidade da
pesquisa, podem vir a ser investigado por instrumentos mais estruturados” (Pinheiro et al, 2008;
p.281).
O ambiente de acesso aos participantes foi uma das escolas municipais com turmas do
ensino fundamental dos anos finais, inserida no bairro Guarapes, região metropolitana de
Natal/RN. Inspirado em Albino (2002), que abordou a apropriação do espaço e relações de
afetividade com o bairro por meio de entrevistas e mapas esquemáticos, este estudo recorreu a
diários pessoais, cujo modelo consta no Apêndice A, que foram repassados. Os estudantes
foram instruídos, considerando as informações apresentadas anteriormente.
Considerando o cronograma escolar, a abordagem aos estudantes se deu em acordo com
a coordenação do turno e o professor responsável por horário de disciplina, ou durante horários
vagos (devido ausência de professores), mediante permissão da equipe pedagógica. Os
ambientes escolares variaram entre os espaços de sala de aula de cada turma e sala de vídeo
(quando disponibilizada), sendo possível nesta última a utilização de recursos audiovisuais
(computador e monitor) para a apresentação da proposta dos diários. Foram realizados dois
encontros por turma, com duração correspondente a um horário de aula (50 minutos,
aproximadamente), sendo o primeiro dedicado à instruções e iniciação da atividade, e o segundo
para esclarecimentos em casos de dúvida, e continuidade de respostas ao instrumento. Os
diários puderam ser levados para casa após o primeiro encontro (quando também aconteceu sua
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personalização), e os participantes foram informados sobre a data de sua devolução à
pesquisadora.

5.1.2. Etapa 2: entrevistas e caminhada no bairro

A continuidade se deu durante as entrevistas aliadas a caminhada no bairro, contendo
duas partes, sendo a primeira iniciada a partir da solicitação:
Quero que você me mostre algum espaço ou coisa aqui no bairro.
Temos 30 minutos para ir lá e conversar sobre algumas questões.
Para onde você me levaria?

Seguindo roteiro semiestruturado, prosseguiu-se com perguntas relativas à frequência
em locais além dos mais próximos da escola e o que é possível encontrar neles; saber sobre
adolescentes e jovens morando nestas localidades e sua possível vinculação estudantil; motivos
para locais presentes no bairro serem pouco ou nada representados nos diários; e informações
sobre o bairro, considerando seus espaços como um todo. Posteriormente, a segunda parte
buscou aproximar-se mais diretamente do tema relação escola-bairro, e abrangeu
questionamentos sobre o papel da escola para o bairro; proximidade da escola do cotidiano de
seus estudantes; existência de questões problemáticas entre pessoas que trabalham na escola e
aqueles que moram no bairro; e, finalmente, sobre a relação da escola com o bairro.
Foram realizadas entrevistas individuais, que, inspiradas em Lynch (2011) e Góis
(2007), aconteceram de modo simultâneo à caminhada no bairro. Para a abordagem aos
estudantes foi adotado procedimento semelhante aquele para realização dos diários, mediante
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permissão da equipe pedagógica, especialmente acordo com professor, uma vez que foi preciso
escolher um horário por turno, o que implicou na ausência daquele(s) estudante(s) em uma aula
específica (no caso dos que aceitaram participar). Durante a realização das entrevistas, foi dado
especial enfoque à relação pessoa–ambiente (ver roteiro no Apêndice B).
De modo semelhante ao que aconteceu na primeira etapa, os dados foram tratados em
perspectiva qualitativa, auxiliada por uso de mesmo software.

5.1.3. Etapa 3: devolutiva dos resultados aos estudantes
Por fim, considerando os achados da pesquisa e objetivos previamente estabelecidos,
foi planejada uma sessão devolutiva para os participantes do estudo, que assumiu a forma de
uma entrevista coletiva (Gaskell, 2002) o que propiciou uma ampla discussão da temática
trabalhada na pesquisa. Foram realizadas duas sessões de entrevistas coletivas, uma no turno
matutino, e outra no vespertino, as quais tiveram início com a apresentação dos principais dados
coletados (ver roteiro no Apêndice E), organizados seguindo a ordem de utilização dos
instrumentos aplicados
É importante enfatizar que ao longo do estudo, os procedimentos foram utilizados
sucessivamente, buscando aprofundamento de informações, como também explorando
questões geradas em cada etapa antecedente.
A devolutiva esclareceu temas como locais mais freqüentados; divisões e limites do
bairro; entendimento sobre relação escola-bairro; entre outras. Tais questões foram
consideradas fundamentais para interpretação da pesquisadora, e geraram a necessidade de
construção dos dados a partir da discussão aberta aos grupos. Sendo assim, entre os temas
selecionados para esta etapa, escolhi os locais mais representados entre as turmas para cada
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uma das questões. Além disso, relativo às entrevistas, foram exemplificadas respostas sobre a
relação escola-bairro, na opinião dos presentes, a relação entre a escola na qual estudam com o
bairro no qual residem, após reflexão sobre os exemplos apresentados.

5.2. Participantes
O ano escolar enfocado na pesquisa foi aquele com maior possibilidade de experiências
na escola e no bairro, considerando a maior faixa etária abrangida: o 9º ano do ensino
fundamental. Ao adentrar à escola, fui informada sobre duas turmas desta faixa de ensino, em
funcionamento durante turnos distintos: manhã e tarde. Esta divisão refletia o fato daqueles
alunos do turno vespertino serem reconhecidos por um menor interesse às aulas, comparado ao
turno matutino, segundo palavras da direção escolar. Buscando elementos que subsidiassem
esta discussão, já que haviam critérios de divisão da turma em turnos diferentes - conhecer
ambas possibilitaria uma aproximação com a realidades tidas como distintas entre os
participantes. Se inicialmente adotei uma postura exploratória, esta permaneceu ao longo da
investigação, e a consideração dos participantes de ambas as turmas permaneceu para a análise
das questões resultantes deste acesso.
Os participantes do processo de pesquisa variaram numericamente nas duas etapas: (i)
da primeira etapa participaram 23 estudantes (15 do sexo feminino e 7 do sexo masculino), com
idades entre 13 e 18 anos, e todos matriculados regularmente no 9º ano do ensino fundamental;
(ii) das entrevistas durante a realização de percursos no bairro participaram 13 estudantes que
aceitaram a continuidade da participação (ou seja, 13 dentre os 23 inicias), os quais estão
caracterizados na Tabela 2, que também apresenta os pseudônimos escolhidos por eles para
caracterizá-los nesse texto.
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Tabela 2.
Códigos de identificação dos participantes das etapas dos diários e entrevistas, e que constam
como identificação na citação de dados por eles fornecidos
Entrevistado
(número/pseudônimo escolhido)
E1 – Pain
E2 – Kiba
E3 – Loreta
E4 – Esther
E5 – Oiac
E6 –Stephany
E7 – Helisabeth
E8 - Bélgica
E9 - Magnólia
E10 - Pâmela
E11 - Tales
E12 - Cristiano
E13 – Sophia

Sexo

Idade

Turno

masc.
masc.
fem.
fem.
masc.
fem.
fem.
fem.
fem.
fem.
mas.
masc.
fem.

16
14
14
14
15
13
15
14
15
14
15
17
13

Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino

É importante ressaltar que dois estudantes não participaram da entrevista, mas tiveram
desenhos e comentários escritos relevantes para discussão dos resultados: Dominique,
masculino, 16 anos, matutino; e Keyla, feminino, 17 anos, vespertino. Neste caso, eles não
constam da Tabela 2, e suas informações, quando citadas, são identificadas pelos nomes
fictícios e dados específicos.
Garantindo o respeito aos requisitos ético-legais que regem a pesquisa com seres
humanos, conforme a Resolução 446/12 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde,
o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, em maio de 2015 (parecer número: 1.092. 564), sendo o estudo em
campo realizado entre os meses de junho e dezembro de 2015.
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A participação dos estudantes foi voluntária, mediante adesão ao Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido dos Pais ou Responsáveis (TCLE) devido à faixa etária dos
participantes, Apêndice F; e Termo de Assentimento, relativos à participação e à gravação de
voz (Apêndices G e H, respectivamente). Além da garantia ao seu anonimato, o participante foi
informado que os dados coletados serão divulgados em eventos ou periódicos científicos, e que
era permitida a desistência da pesquisa a qualquer momento, caso o desejassem.
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6. Resultados e discussão
Este capítulo é dedicado à apresentação dos resultados obtidos na pesquisa empírica
realizada, sendo discutidas questões que emergiram a partir de sua análise. Para tanto, dispõe
de duas seções: Explorando a percepção sobre a escola e o bairro; Explorando a percepção sobre
a relação escola-bairro. Tal divisão teve como base as três etapas do estudo, considerando a
utilização de procedimentos específicos, quais sejam: aplicação de diários; realização de
entrevistas individuais, em caminhada no bairro; realização de devolutiva dos resultados
oriundos dos dois procedimentos anteriores, às turmas dos estudantes que participaram.
Para sistematizar os dados oriundos de cada etapa da pesquisa, foram estabelecidos
grandes blocos temáticos, aos quais convergem agrupamentos de questões, sintetizados na
Tabela 3. Deste modo, foram sistematizados códigos emergentes dos dados a partir dos diários
e entrevistas, relativos aos temas Locais, Informações sobre o bairro, Percepção e limites do
bairro, Relação Escola-Bairro. As tabelas completas originadas a partir de cada um dos dois
instrumentos utilizados, estão disponíveis nos Apêndices C e D. Na segunda seção, são
apresentadas as perspectivas dos estudantes relativas aos termos aproximação e relação e, mais
diretamente, sobre a relação escola-bairro, a fim de esclarecer dificuldades em reflexões e
modos como percebem o tema.
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Tabela 3.
Síntese dos temas emergentes dos diários e entrevistas
Temas
Locais

Códigos












Serviços públicos
Ambiente Natural
Espaços religiosos
Áreas residenciais
Lazer
Ruas e estradas
Comércio
Ponto de referência
Elementos identificados
Serviço desativado
Local de trabalho
 Apresentação do bairro

Informações sobre o bairro
Percepção e limites do bairro











A relação escola-bairro








Segurança
Prejudica a saúde
Comparação com outros bairros
Percepção sobre paisagem
Divisões do bairro
Qualidades do bairro
Conhecer a partir do que os outros
comentam
Limites do bairro
Motivos de escolha de lugares nas
entrevistas
Definição sobre relação
Aproximação
Relação escola-bairro
Opinião sobre o papel da escola
Evasão escolar
Permanência na escola

6.1. Explorando a percepção sobre a escola e o bairro

As duas primeiras etapas da investigação (diários e entrevistas), permitiram a listagem
de temas emergentes e originaram seus respectivos códigos (Apêndices C e D,
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respectivamente). Em geral, os temas emergentes nos diários foram relativos aos locais
frequentados ou não; à tipologia dos desenhos, que apresentou diferenciações e conduziu ao
agrupamento em códigos distintos; final de semana, que abrange locais que já frequentaram ou
costumam frequentar durante este período; dia da semana, de forma semelhante ao final de
semana; locais fora do bairro, que foram mencionados ou descritos graficamente.
A partir da análise das entrevistas, outros códigos foram identificados, a partir do
aprofundamento das informações disponíveis nos diários. Desta forma, geraram temas que,
envolvendo aqueles anteriormente tratados, se referem: à percepção e limites do bairro; ao uso
de espaços; aos acontecimentos envolvendo o bairro e/ou a escola; à relação escola-bairro; e ao
cotidiano no bairro.
Considerando a proximidade entre os conteúdos emergentes a partir dos procedimentos,
estes foram agrupados e originaram as subseções que seguem.

6.1.1. Percepção e limites do bairro

Nos diários e entrevistas os participantes descreveram características gerais do bairro e
de locais específicos inseridos em seus limites, destacando aspectos sócio físicos destes
espaços. Quanto à solicitação dos mapas presentes nos diários, embora tenham predominado
expressões gráficas para a primeira questão24, o mesmo não ocorre nas demais25. Os desenhos
obtidos foram classificados nas seguintes categorias:

24

Apresentação de informações do bairro à jovem de mesma faixa etária com perspectiva de moradia no local
Locais frequentados, períodos, e atividades para um final de semana (questão 02) e para um dia de semana
(questão 03)
25
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Desenho de mapa (exemplificado na Figura 1) - sistematização de espaços permitindo

orientação dentro de um conjunto de elementos espaciais, como ambiente de moradia, vias,
pontos de referência, infraestrutura, etc, podendo assemelhar-se a descrição de uma rota
(deslocamento de um ponto a outro no espaço);


Desenho artístico (Figura 2) - inclui expressões de espaços por meio de elementos que

extrapolam a localização em um conjunto mais amplo, mas também assumem tal função;


Desenho de situação (Figura 3) – expressões gráficas de um cenário de interação entre

pessoas que também são representadas.

Figura 1. Desenho de mapa: apresentação do bairro (Keyla, feminino,17, vespertino)
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Figura 2. Desenho artístico do bairro: apresentação do bairro (Magnólia, feminino, 15,
vespetino)

Figura 3. Desenho de situação: final de semana e dia de semana (Tales, masculino,15,
vespertino)
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Unindo expressões gráficas e textos gerados em todas as questões presentes nos diários,
foi possível estimar agrupamentos de espaços inseridos no bairro, com base nas principais
atividades para as quais são destinados (figura 04). De um modo geral, nota-se a predominância
dos elementos de Ruas e Estradas, seguidas de Comércio, Serviços Públicos, Lazer, Áreas
Residenciais, entre outros – e é possível localizar a maior parcela destes agrupamentos entre as
proximidades da escola. Assim, comércio do bairro, praticamente toda a rede de serviços
públicos, locais onde se dão atividades de lazer, e áreas residenciais, reúnem os ambientes mais
referidos nos diários.
Inseridos no agrupamento “serviços públicos”, destacam-se as menções à educação
formal, totalizando 98 vezes, entre as quais 35 foram dedicadas a escola na qual os participantes
estudam. Neste caso, a incidência de ambientes escolares constitui uma centralidade dentre os
desenhos. Ainda que o bairro disponha de Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)
e uma Unidade de Saúde da Família (USF), este último destaca-se sobre o primeiro (com 12
menções, enquanto o outro teve apenas 1).
Nota-se uma distribuição concentrada dos locais mencionados, em torno do chamado
“centro”, informação confirmada nas entrevistas e a ser debatida mais adiante. Esta
concentração é claramente notada ao localizar estes espaços em relação à extensão do bairro,
como mostra a figura 04 (encarte disponível na página 77).
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Figura 4. Agrupamentos dos espaços representados: localização no interior do bairro.

Foram identificados no centro, os agrupamentos semelhantes aos mencionados na figura
anterior, em específico: lazer e esporte; espaços religiosos; espaços educacionais; pontos de
ônibus; comércio e serviços; espaços públicos.
A apresentação do bairro por meio dos desenhos remete ao estudo de Lynch sobre a
Imagem da Cidade, e aos seus achados sobre a organização dos espaços por meio de elementos
que promovem a legibilidade do espaço e a orientação das pessoas: limites, vias, setores, nós e
marcos. Embora nas dimensões de um bairro, os desenhos permitem a identificação destes
elementos constitutivos da imagem das cidades bem como a análise das inter-relações entre
estes. De fato, ao transitar no ambiente e observar os desenhos elaborados pelos participantes,
é possível notar a presença de características que contribuem para a legibilidade do espaço,
como o desalinhamento de quadras, mudanças abruptas, o cruzamento por vias de maior
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representação, entre outras. Nesta perspectiva, ressaltamos indícios atribuídos a cada aspecto,
como segue.
Inicialmente é preciso ressaltar que a área mais representada do bairro (ambientes mais
frequentados pelos participantes) foi o centro, coincidentemente a área ao redor da escola,
verificando-se considerável omissão das demais frações. A figura 5 mostra os principais limites
indicados, dentre os quais destacam-se: as vias movimentadas (notadamente a Rua Novo
Guarapes), e aquelas que contornam os limites com outros bairros (as dunas e o mangue podem
ser localizadas no anexo D). Ainda que vários elementos urbanos pudessem cumprir a função
de limites e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção da relação visual com outras áreas da
cidade, atrair e unir habitantes, as delimitações indicadas não ultrapassaram as fronteiras do
Guarapes. Se por um lado, as circunstâncias no modo de ver do observador, neste caso, dizem
respeito a frequência de circulação que não abrange tais fronteiras, as características físicas
podem auxiliar na demarcação do fim e do início de outra região. O bairro constitui-se
delimitado por fronteiras que nem sempre são apontadas como limite físico correspondente.
Exemplo disso é o Leningrado26, que não parece ser identificado como porção no Guarapes,
mas por vezes é apontado como pertencendo a outro bairro, o Planalto.
P: Porque eu tava vendo que o Leningrado ele na verdade ele fica
dentro daqui do bairro do Guarapes. Mas você tinha colocado que
era planalto né? S.P: É. P: Por que que você colocou que era
Planalto? S.P.: Porque é (...) tem canto lá que falam que é Felipe
Camarão, tem canto lá que falam que é Planalto, tem canto que
fala que é o Guarapes.[...] S.P.: Porque no apartamento, no coisa
26

O Leningrado, antigo assentamento que se transformou em complexo habitacional, é referido como um local à
parte do bairro, e inserido em bairro vizinho, quando documentos oficiais o localizam no próprio bairro Guarapes,
embora em zona limítrofe, e haja confusão na própria divisão administrativa e sua demarcação por serviços locais
de abastecimento de energia elétrica e água. Semelhante debate ocorre em momento de devolutiva, quando é dito
" o Guarapes vai até no Planalto", o que nos indica dificuldade em apontar bordas e zonas limítrofes, já que “ir
até” parece de alguma forma incluir o local no interior do outro.
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de energia, tem uns que vem Felipe Camarão, tem uns que vem
Planalto (...) P: “Ahhh” na energia da sua casa vem que bairro?
S.P.: Na água vem Felipe Camarão [risadas] na energia vem é (...)
Planalto. (Sophia, feminino,13, vespertino)

Figura 5. Localização da Rua Novo Guarapes e demais vias que delimitam o bairro
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O bairro Guarapes possui ampla cadeia de dunas, compondo paisagens naturais com rio
e área de mangue. No entanto, o agrupamento sobre ambientes naturais constituiu pouca
representação quanto aos demais, sendo o morro (mencionado 5 vezes), a maré (mencionada 1
vez), e o Rio Guarapes (mencionado 3 vezes) situados, respectivamente, em pontos como
próximos de residências dos mesmos estudantes respondentes, e entrada do bairro. Em geral,
paisagens são aspectos encontrados na apreciação dos locais, em descrições de suas
características imagéticas:
Pronto, aí aqui esse é o meu lugar [...] Aqui tem uma paisagem
bonita, apesar de ser um pouco descuidado [...]porque é alto aí dá
pra ver tudo” (Oiac, masculino,15, matutino)

Ainda tem lixo por aqui [...] É porque os moradores ainda não tem
a consciência de não jogar lixo [...] Tinha muito, era uma
montanha de lixo” (Kiba, masculino, 14, matutino)

Chama atenção, a ausência de menções sobre a instalação da Estação de Tratamento de
Esgotos - ETE ( Figura. 6) – cujo terreno previsto para sua localização pode ser visualizado às
margens de trecho da Rua Novo Guarapes (uma das principais vias de acesso ao bairro, de
constante circulação dos estudantes, Figura. 5). O fato é constantemente divulgado em redes
sociais (blog de moradores, com notícias que já datam desde 2013, e persiste durante 2015, ano
deste estudo em campo). Isso, pois o bairro abrange a ZPA4 (Figura. 7), além de rede
hidrográfica banhada pelos rios Guarapes e Jundiaí, que permeiam os limites do bairro. Unido
ao risco de comprometimento hidrográfico, tem seu patrimônio ecológico ameaçado,
considerando as consequências para o equilíbrio ecológico do local. Portanto, indaga-se sobre
o acesso às informações relativas às decisões impactantes e a efetividade deste acesso, visto
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que ainda coexiste a ideia sobre a questão da água no bairro explicitada em momento de
discussão dos dados com os participantes, de que "a água não vai acabar [...] aqui tem a melhor
água de natal"27 – por tudo isso, como a população lida com essas decisões? Por que os
participantes não mencionam sobre esta transformação eminente? A escola foi (e/ou é) espaço
para este tipo de debate? Mesmo indagando sobre o local, parecem não identificar as funções
que possivelmente parte da paisagem sofrerá, como se nota em falas dos próprios estudantes:
M: É enorme né? [aponta para o horizonte de alguns edifícios
construídos ao longe, que passa pelo provável terreno destinado à
ETE ] Dizem que é Guarapes II P: Guarapes II? M: É, aqui é o I
e alí é o II [rindo] P: Por que? E: Eu não sei [sorri bastante] P:
Essa parte alí do campo? E: É (Magnólia, feminino, 15,
vespertino)

P: Certo, o barreiro fica a onde? K: Fica alí, é, descendo... a rua
assim, da escola, você vira à direita... é... já dá pra vê ele. P: Certo.
K: Antigamente era muito poluído, tinha muito lixo. [...] Os
barreiro era tipo se fosse um atalho pra ir pro rio. P: Hum K: Aí
todo mundo passava, aí tinha digamos assim lixo, aí mandaram
até... recolher o lixo. [ ...] Por que... o Guarapes é tipo como se
fosse um morro. P: Anham K: Praticamente é um morro. P: Sei
K: Aí eles jogavam aqui, aí chovia, aí descia água pros barreiro.
(Kiba, masculino,14, matutino)

27

Devolutiva
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Figura 6. Localização de terreno destinado à instalação de ETE e porções inseridas no interior
do bairro
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Figura 7. Zona de Proteção Ambiental 4 (ZPA4): campo dunar dos bairros Guarapes e Planalto

Os mapas indicaram não apenas a delimitação do centro, mas são realizadas outras
setorizações do bairro. Por vezes, os participantes que também moram no mesmo bairro onde
estudam, utilizam expressões como “lá em baixo”, “a maré”, o “inferninho” 28, entre outros, de

28

Como apelidam o Conjunto Dinarte Mariz
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forma semelhante às “conotações sociais importantes” (Lynch, 2011; p.76), setorizando o
bairro. Em geral, ignoram essas contradições nos desenhos, que apenas eram aprofundadas
quando questionadas nas entrevistas. Além do estabelecimento das divisões, também foram
identificadas avaliações de paisagens e locais específicos, qualidades, e informações gerais que
complementam informações já evocadas em perguntas das entrevistas. No que se refere às áreas
residenciais, apenas uma participante do turno vespertino menciona em seu diário o local
denominado Leningrado, atual conjunto habitacional, nome que antes denominava um
assentamento. De acordo com mapas oficiais (ver Figura 6), o espaço está inserido nos limites
do Guarapes, embora a estudante considere não fazendo parte do mesmo. De modo semelhante
ocorre com o Conjunto Dinarte Mariz que também se trata de local de residência, chamado
comumente entre os estudantes de “inferninho”, mencionado 2 vezes.
Portanto, com relação aos setores, ou porções do espaço (“lá em baixo”, “aqui/lá em
cima”, “centro”, entre outros), foram realizadas atribuições de características sócio físicas, que
as distinguem uns dos outros.
Quanto às vias, é importante ressaltar que as ruas mais representadas - Novo Guarapes,
Lagoa Nova, Lagoa Seca, Candelária, Igapó, Nª. Senhora da Apresentação, Praia do Meio –
estão situadas em notável proximidade da escola. Semelhante às dificuldades das pessoas em
descrever a continuação de uma mesma via inserida no espaço da cidade, é possível notar que
muitas vias do bairro foram graficamente reduzidas, como ocorre com a Rua Novo Guarapes
(ver Figura 5) que, embora se estenda até zona limítrofe com outro bairro, aparece limitada a
trechos, como apresentada na Figura 8.
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Figura 8. Desenho de mapa: questão 01 do diário sobre apresentação do bairro (Kiba,
masculino,14,matutino)

Dois ambientes constituem os principais pontos nodais representados. O centro do
bairro como “um ponto nuclear: o foco e o símbolo de uma região importante” (Lynch, 2011,
p.85); e a praça, percebida em seu passado como ambiente de intensa convivência, e seu
presente com diminuição significativa de frequentadores - corroborando observações de Lynch
(2011, p. 85) sobre uma área degradada ao afirmar que, “ [...] em sua forma atual, não podia ser
lembrada de nenhum modo concreto. As pessoas referiam-se a ela como decadente ou mal
afamada”. Além dos espaços que atraem ou já se atraíram a convivência, os marcos foram
outros elementos apresentados como aqueles que podem orientar trajetos, por sua imagem
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marcante e diferenciada, em características peculiares, que nem sempre agradavam aqueles que
participaram das etapas do estudo.
Tanto em desenho (diários), como em entrevistas, os marcos, puderam ser identificados
com base em seu odor – maré (“a maré fede” 29); idade - prédios escolares ( “aqui é conhecido
como colégio velho” 30); escala – morro (“daqui dá pra ver o pôr-do-sol”31); contraste figura e
plano de fundo – quadra em reforma, “barreiro”32, praça ( “os moradores daqui não cuidam do
lugar” 33). “A imagem de uma dada realidade física pode às vezes mudar de tipo, conforme as
diferentes circunstâncias do modo de ver. Assim, uma via expressa pode ser um canal de
circulação para o motorista e um limite para o pedestre. ” (Lynch, 2011, p,54). São os casos da
maré e do morro, que trazem controvérsias. Isso, pois se trataram de espaços semelhantes à
praça, e embora sejam marcos localizadores, costumam ser evitados.
B: O morro faz muito tempo que eu frequentei ele (...) P: O que é
que tem lá no morro? B: Eu não sei se agora tem, tinha antes toda
tarde essa hora assim, tinha uma pessoa jogando vôlei, jogando
bola, até outro tipo de esporte, outras pessoas iam só pra apreciar
mesmo o pôr do sol porque é muito bonito a vista de lá. P: Do
morro dá pra ver o pôr do sol? B: É. É perfeito, é muito bonito.
(Bélgica, feminino, 14, vespertino)

No entanto, ao ser evocado conhecimento em geral sobre o bairro, formas de descrevêlo podem ter avaliações distintas, se comparadas às avaliações de espaços nele situados,
conhecimento baseado inclusive em experiências de outros moradores.

29

Trecho de entrevista Tales, masculino,15,vespertino
Trecho de entrevista Oiac, masculino,15,masculino
31
Trecho de entrevista Bélgica, feminino, 14, vespertino
32
Abrange espaço amplo com declives, em trecho da Rua Novo Guarapes
33
Trecho de entrevista Kiba, masculino,14, matutino
30
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Uma coisa é, não ter medo do bairro, porque o bairro num é a
caveira que o povo diz. Não, os Guarapes num presta, os
Guarapes só tem ladrão, traficante... o Guarapes é um bairro bom!
É um bairro que... que dá orgulho. Porque tem muito bairro que é
muito pior, que... assassina, tem... estuprador, mas os Guarapes
[...] só tem gente trabalhadora e honesta, que todo dia de sete
horas da manhã, sai e volta de sete horas da noite” (Kiba,
masculino,14, matutino)

Antes era perigoso, antes era mais. Porque todo mundo diz que
esse bairro, quando foram fazer há uns 20 anos, 20 poucos anos
atrás, vieram um pessoal das favelas de outros cantos aí se
juntaram todo mundo aqui, aí era perigoso, aí não era assim
calçado. (Cristiano, masculino, 17, vespertino)

[...] minha mãe mora aqui há 20, 30, 36 anos aqui [...] Ela diz que
foi muito pior, em comparação agora tá, tá uma paz medonha! [...]
disse que era briga de traficante, [trecho que não dá para ouvir]
território, ponto de droga... Principalmente no morro, no morro
era muito, qualquer coisa que acontecia eles corria por morro, se
escondia não tinha como saber né... qualquer um que entrasse lá...
bala, tiro na cara e pronto. (Magnólia, feminino,15, vespertino)

Todo esse conjunto de elementos constitui uma rede de interdependência que pode
conferir a consolidação de um espaço integrado e com características peculiares. “Esses outros
elementos não apenas estruturam a região internamente, como também reforçam a identidade
do todo, enriquecendo e aprofundando seu caráter” (Lynch, 2011; p.93). No entanto, sabe-se
que para o caso do Guarapes, existe uma extensão espacial em que tais elementos não atraem
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convivência, passagem, e até mesmo são desconhecidos como inserido em suas dimensões
físicas.
Desta forma, as questõs 03 e 05 do roteiro34, se referiam às outras proximidades do
bairro pouco ou nenhuma vez relatada entre os casos. O “não frequentar” surge como principal
explicação para o fato de locais serem pouco ou nada citados em diários.Contudo, o não
frequentar também é associado à acontecimentos negativos, mencionados implícita ou
explicitamente.
Porque, apesar de ser legal, lá é difícil de a pessoa ficar, porque é
muito perigoso. É ... eu acho que faz uns dois meses, teve um
assassinato lá no morro. [...] e as pessoas ficaram com medo de
frequentar esses locais, por isso eu acho que muitas pessoas
deixaram de ir. Aí fica tipo meio esquecido, por causa da
violência. [...] Deixei ... até por que meu pai e minha mãe me
proibiram de ir. (Helisabeth, feminino,15, vespertino)

É, a, o morro também é bom, é... não, tinha esquecido o morro,
porque eu tinha esquecido o morro, porque eu não sou muito, eu
não

frequento

muito

ele,

entendeu?

(Oiac,

masculino,15,matutino)

Considerando as atividades e os locais onde são desenvolvidas (tema de posterior
discussão), a permanência dos estudantes no ambiente escolar, além da localização de suas

34

previa as seguintes questões:

“Você costuma ir por outras partes aqui do bairro além das proximidades da escola? O que podemos encontrar
para além destas proximidades?”
“Alguns locais aqui do bairro não aparecem nos diários. O que você acha que pode ter sido motivo para isso
acontecer?”
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residências, majoritariamente concentradas no centro, indica uma localidade onde “as vias
adquirem identidade e ritmo não só devido a sua forma, ou por seus pontos nodais, mas pelas
regiões que atravessam, pelos limites ao longo dos quais avançam, e pelos marcos distribuídos
em toda a sua extensão” (Lynch, 2011; p.94). Se por um lado, tem-se um centro diferenciado
por suas atratividades, conforme se distancia das vias onde estão situados os serviços públicos
e o comércio, são formadas divisões. Por exemplo, por vezes a chamada “maré”, é dita como o
lugar dos pobres, e o centro (“aqui em cima” – “onde tem tudo”), uma porção mais elevada do
relevo na qual está situada a escola, a parte de maior convivência. Existem espaços considerados
distantes da escola pelos participantes, cujo acesso por meio de caminhada dura entre 5 e 10
minutos (distância até a praça, por exemplo). Acrescenta-se a isto, a escolha de locais para
entrevistas, que se deu até determinados pontos por serem considerados distantes, sendo que
em um dos casos, chegou a ser escolhido mais de um local: terminal de ônibus e morro.

Por que era mais longe da escola, aí... Que eu ia ter coragem pra
andar [sobre a escolha do terminal] Porque eu tô cheia de energia!
Porque eu não quero voltar pra escola agora [sobre o morro]
(Esther, feminino,14,matutino)
Aí, tipo, eu saio de casa e não “vou pa maré” [rindo] Aí é até uma
questão de sarcasmo né? Sei lá, vou pra maré, qualquer coisa é a
maré, aí eu acho mais que é coisa de pobre, não sei o que
(Magnólia, feminino, 15, vespertino)
É porque como tudo assim [...] aqui é o centro, aí o centro é onde
as pessoas se encontram, no caso, quando o parque tava aqui era
o local que todos iam pra se distrair, como aqui não tem muito
local, ah não tem isso não tem aquilo, pronto aqui é o centro onde
tem a maioria das coisas. (Bélgica, feminino,14, vespertino)
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Neste caso, “A distância psicológica entre duas localidades pode ser muito maior, ou
mais difícil de superar, do que a mera separação física parece assegurar” (Lynch, 2011; p.95).
De fato, para os estudantes, a distância pode ser formada a partir da identificação de
características não atrativas do ambiente, que venham a dificultar ou impedir sua frequência em
dado local. Por outro lado, existem outras localidades no bairro cujo acesso exigiria maior
esforço por caminhada, requerendo meios de transporte para deslocamento 35.
Portanto, a representação gráfica do bairro não abrangeu o todo de sua extensão física,
mas os espaços de maior convívio e de frequência (seja no passado ou presente), assim como
se deu a escolha dos locais de realização das entrevistas, embora em alguns casos tenham me
conduzido a caminhar até à praça, e um deles até o morro, locais cuja frequência é referida
como reduzida. Se por um lado, o procedimento36 apresentou limites às expressões dos
estudantes, por outra via os ambientes desenhados foram aqueles cujos estudantes apresentam
maior habilidade em representação, especialmente aqueles comuns ao dia-a-dia do participante,
e que estão situados na divisão do bairro com maior atratividade. Os limites entre os espaços,
neste sentido, não alcançam as fronteiras com outras regiões administrativas, e a dificuldade na
identificação de demarcadores por estudante que participaram do estudo, levantam as seguintes
questões:
i)

a não frequência em determinados setores limítrofes, como impeditivo do

reconhecimento da demarcação física do bairro, em relação a outros;

35

Estudantes que moram no Conjunto Leningrado precisam do auxílio de transporte público para chegar até a
escola
36
Em devolutiva, uma das participantes afirma a dificuldade de utilização de desenhos para falar sobre o bairro
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ii)

a disposição dos espaços de importância significativa em uma porção física restrita do

bairro, restringindo as representações a esta divisão;
iii)

um espaço físico e sua imposição de forma, com consequências em suas percepção e

relações, no qual vias, marcos e pontos nodais, não abrangem o todo do espaço físico do bairro;
iv)

a disposição de vias que se estendem entre meios com características físicas muito

diferentes do chamado “centro”, a concentração dos pontos nodais onde se tem a maior
densidade populacional e de áreas residenciais (assim como os marcos), e zonas limítrofes em
termos de aparência física muito semelhantes em alguns casos (Macaíba), com poucos
demarcadores físicos e populacionais. Segundo Lynch, “ (...) Estamos continuamente tentando
organizar nosso entorno, estruturá-lo e identificá-lo. Vários ambientes são mais ou menos
receptivos a semelhante tratamento” (Lynch, 2011; p. 100).
Além disso, vale ressaltar as formas físicas e os acontecimentos, e toda a informação
que um espaço fornece, como fundamentais na percepção destes.
No que se refere ao espaço do bairro, um panorama de “distinção”, não apenas é conferido
por seus participantes, mas dispõe de localidade e características de fato distintas,
materializadas no espaço físico. Assim, o centro do bairro (parte de cima) é mais desenvolvido,
enquanto o Conjunto Dinarte Mariz (na parte de baixo, apelidado de “inferninho”) e a maré
(também localizada em parte baixa, tem o odor característico de mangue e, segundo os
participantes, “fede”) são omitidos ou desconsiderados. Ou seja, enquanto em relação a
determinados espaços são percebidas características positivas e acontecimentos, outros locais
não são reconhecidos ou tem sua existência/finalidade apenas parcialmente reconhecida. Estes
são indícios de segregação no âmbito do bairro, refletindo a dicotomia centro/periferia presente
na escala da cidade. Considerando que o local em estudo é ambiente cotidiano de crianças,
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adolescentes e jovens, a discussão das peculiaridades e implicações da inserção de ambientes
escolares neste contexto urbano é essencial. Neste caso, seria necessária atenção especial sobre
a forma como os estudantes/moradores estabelecem vínculos com a paisagem, e entre ela e suas
necessidades, bem como o modo de reconhecerem (ou não) a finalidade de uma
paisagem/espaço.
Delineadas as avaliações parciais e globais do Guarapes, é possível notar:
-

A escola se faz marcante na apresentação do bairro; estando situada na porção do

chamado “centro”;
-

Dificuldades em representação do espaço físico do bairro como um todo, tendo em vista

a pouca descrição da continuidade da principal via de acesso ao bairro; como também na
delimitação de seus limites; culminando na restrição das descrições ao “centro” do bairro;
-

A percepção da paisagem parece não captar as possíveis transformações pelas quais o

bairro sofrerá caso seja efetivada a construção da ETE; além da pouca alusão à ZPA, e o
reconhecimento desta como tal;
-

Tem-se avaliações em geral negativas, das divisões do bairro; e mais positivas em

relação ao bairro como um todo, destacando situações fora do bairro, quando os estudantes
avaliam mais negativamente outros locais, e não se identificam com avaliações negativas dos
outros, sobre eles.
Sobre este último ponto, além destas avaliações, os participantes associam
acontecimentos a elementos do bairro, entre eles a escola. Dada a necessidade de clarificar tais
acontecimentos, o que também inclui atividades, realidades e períodos nos locais, a próxima
subseção apresenta as especificidades desses elementos.
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6.1.2. Uso de espaços e acontecimentos envolvendo o bairro e/ou a escola

Os espaços também foram caracterizados por meio da seleção e atribuição de atividades
neles realizadas, sempre com base nas narrativas do participante sobre experiências próprias ou
de terceiros. Tais atividades variam, e não ocorrem necessariamente em locais exclusivos.
Assim, por exemplo, a escola não apenas sedia atividades pedagógicas, mas também pode
sediar eventos, como festas de casamento. São destacados também, período de permanência das
pessoas no ambiente escolar, como “manhã”, “tarde”, “noite”.
É bom, porque tem alguma coisa, quando a comunidade precisa
da escola pra fazer algum evento, qualquer coisa a escola cede aí.
(Cristiano, masculino,17, vespertino)

Admitindo o que apresentam os desenhos correspondentes aos diários, foram
identificadas situações e atividades realizadas. Dentre os espaços apresentados, o participante
Tales (figura 9), ao responder à questão sobre o dia de semana, inclui a academia e o local
identificado como escola; enquanto o estudante Oiac (figura 11), sobre para a mesma questão,
inclui a escola e a casa dos amigos.
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Figura 9. Desenho de Situação (Tales, masculino,15, vespertino)

Figura 10. Desenho de mapa (Oiac, masculino,15, matutino)
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Tais indícios remetem à diferença entre os locais representados entre os turnos.
Notadamente, sobre a circulação e convívio no bairro, no período de dias da semana, enquanto
ocorre uma predominância de áreas residenciais representadas nos diários da turma oriunda do
matutino, para o turno vespertino a predominância é de ambientes para fins de atividades
esportivas, no mesmo período. Neste caso, o lazer durante a semana apresenta incidência maior
para a turma do vespertino. Assim, são referidos os locais e atividades durante permanência no
bairro, com relação à dia de semana, sendo as atividades concentradas de forma similar ao
período anteriormente destacado, às imediações do centro. Desta forma, áreas residenciais e
serviços públicos destacam-se para ambos os turnos, porém as atividades esportivas apresentam
menor frequência para o matutino, em relação ao vespertino.
Oito casos relatam atividades fora do bairro durante o final de semana (sendo 4 de
participantes do turno matutino e 6 do turno vespertino). As descrições envolvem: atividades
religiosas, atividades físicas (Karaté), e de lazer em geral (ida ao shopping, viagem), em outros
bairros (Felipe Camarão, Lagoa Nova, Tirol) e até municípios (São Gonçalo do Amarante,
“interior”). Para estes casos, os períodos manhã, tarde e noite são destacados.
Também baseado na análise dos diários, a permanência no bairro durante o final de
semana foi apresentada, e os referidos locais abrangem a própria residência, e as imediações do
chamado “centro” do bairro: quadra, praça, escola, loja de vídeo game, etc, estão situados nesta
porção. Outros locais também são citados, e segundo os próprios termo dos participantes,
referem-se à casa da amiga, local para dança, clube do bairro, ginásio escolar. Um dos casos se
refere ao morro, mas sendo este destinado à passagem, sem descrições sobre permanência.
Quanto aos horários, estes foram pouco explicitados pelos participantes (dois dias no “interior”,
manhã e noite na igreja), e aqueles que destacaram locais e atividades totalizam 15 casos.
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Foram destacados horários, como por exemplo a permanência na escola, que pode variar
nos intervalos entre: 6:00 – 15:00; 07:15 – 11:30; 14:00 – 17:00. Outros espaços também são
citados, como a “casa dos amigos”, igreja, “casa da vó”, “projeto oásis” (vinculado à igreja
católica), “quadra” e “academia”, sendo os períodos dessa permanência referidos como a tarde
(14:00 às 17:00), e a noite (19:30; 19:00 às 21:00). Um total de 11 participantes responderam à
questão.
A exploração sobre as referências dos participantes, quanto aos elementos pretendidos
(ambientes, horários, atividades), gerou indagações a serem exploradas em momentos
posteriores. De fato, estudantes do turno matutino e vespertino apresentavam diferenças quando
à frequência de locais durante final de semana e durante a semana; e os ambientes e atividades
desenvolvidas, bem como os horários em que são realizados, concentravam-se no centro do
bairro, e majoritariamente nos períodos manhã e tarde, salvas as exceções do período da noite,
mesmo assim concentrando em ambientes residenciais, religiosos, e a quadra do bairro. Apesar
de não ser intenção do estudo a generalização dos resultados para a população de estudantes do
bairro (este é um dado que diz respeito a um grupo específico presente no local), o
conhecimento sobre a rotina e modos de convivência de outros também presentes, constitui uma
possibilidade de investigação.
Durante o momento de devolutiva, a questão foi apresentada aos participantes, sendo
trazida uma ideia correspondente ao grupo do qual alguns deles não faziam parte, ou seja, uma
hetero-avaliação37 por parte dos alunos do 9ª ano matutino, sobre o 9º ano vespertino, como
mostra a fala a seguir:

37

A hetero-avaliação é uma estratégia de pesquisa que consiste na investigação sobre avaliações que indivíduos
ou grupos apresentam sobre outros, acerca de determinado tema ou fenômeno. Como exemplo, Pinheiro & Diniz
(2013), utilizaram este procedimento para tratar quando os participantes de seu estudo avaliavam sobre o
“compromisso pró-ecológico dos colegas com os quais conviviam” (Pinheiro & Diniz, 2013; p. 415). No caso da
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Por isso o pessoal do nono ano vai reprovar um bucado... porque
os cara não estudam, meu irmão! Os cara só querem saber de
jogar bola, ir pra academia, e namorar" (Dominique,
masculino,16, matutino)
Passaram 10 [ no IFRN], 8 da manhã, e 2 da tarde" (Kiba,
masculino,14, matutino)

A presença de percepções que distinguem grupos, tanto por espaços que frequentam e
atividades que realizam, remetem a uma diversificação nos modos de experiência, ainda que
em um contexto sócio-físico específico.
Na verdade, ainda que em um contexto específico, as diferentes experiências estimulam
a busca pelo entendimento de como, por exemplo, diferentes grupos vivenciam o processo
educativo, o ambiente escolar, e do bairro como um todo. Retomando o estudo de Günther et al
(2003), Lugares favoritos e não favoritos entre estudantes de Brasília-DF, os autores
apresentaram relações com a idade, local de moradia (casa ou apartamento), e escola (pública
ou privada). Enquanto um maior número de participantes com faixa etária de 14 e 15 anos
apontavam o shopping como local favorito, a partir dos 16 aos 17 esse local não era considerado
como tal. No caso de residências, estudantes que moravam naquelas do tipo “casa”, tinham
entre os locais não preferidos, a escola; enquanto estudantes de escola pública, que indicaram
menos preferência à vizinhança e à escola. Com relação ao grupo investigado em Natal, a escola
é um ambiente central na rotina destes; e já que suas moradias estão concentradas nas

investigação que trata esta dissertação, este tipo de abordagem aos estudantes sobre desempenho escolar, não foi
adotado previamente. Sobre este tema, emergiu por parte de integrantes de um grupo a avaliação de outro, o que
pode ser considerado, portanto, uma hetero-avaliação.
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imediações do centro do bairro, a vizinhança pode ser considerada entre os espaços mais
frequentados.
Embora não tenha sido aprofundada pelo estudo, é reconhecida a importância de
investigações sobre como são as experiências de outros grupos presentes na escola e no bairro,
especialmente os que ocupam ou frequentam os setores evitados pelos participantes deste
estudo. Tal tipo de entendimento poderá contribuir para uma melhor compreensão sobre as
relações escola-bairro, especialmente no que se refere às características dos ambientes, cultura,
experiências e vínculos que proporcionariam (Tuan,1980; Hynek, 1985).
Nesse sentido, é preciso ressaltar que no bairro Guarapes acontecem reuniões de vários
grupos de manifestações culturais, como o hip-hop, axé, ballet, etc, atividades que podem ser
consideradas um indício das diferentes expressões artísticas que ali coexistem, repetindo a
diversidade de percepção sobre seus moradores. Estes grupos culturais enfrentam dificuldades
básicas para seu funcionamento, circulando por espaços do bairro como as escolas, mediante,
neste caso, a cessão do espaço pelos gestores. Suas lideranças costumam promover debates
abrangentes ao campo da cidadania (Bezerra,2009; Tommasi; 2012), como aconteceu ao longo
do ano de 2013, quando foi realizado um Fórum de Juventude que tinha como um de seus
objetivos ampliar a visibilidade destes grupos e promover a aproximação entre representantes
dos serviços e o público juvenil (que relatava experiências discriminatória sofridas na área).
Isto posto, de forma mais recorrente, tanto em reuniões para organização do Fórum,
como durante o estudo em 2015, a precária estrutura dos espaços públicos, e a escassa segurança
por meio de patrulhamento, são as principais queixas identificadas entre os resultados, quanto
aos serviços que devem fornecer assistência ao bairro. Admitindo este quadro, são referidos
como questões ao longo dos anos: o intervalo dispendioso entre o recolhimento e o acúmulo do
lixo em trecho da rua Novo Guarapes, nas imediações da escola; a qualidade da água, que
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discutida de modo ambivalente, é por vezes questionada quanto a sua qualidade,
especificamente na área que abrange a maré; o estado de depredação dos equipamentos da
praça; e atos ilícitos como assassinatos, principalmente nos limites do morro, e da maré. Neste
último caso, são relatados acontecimentos cujas vítimas se tratam de conhecidos, familiares e/
ou amigos.
Ah já perdi um amigo meu aqui já. Vim eu venho assim, mas pra
ficar aqui mesmo conversando com as meninas eu não venho não.
P: Faz quanto tempo que isso aconteceu? E: Faz uns três anos. P:
Uns três anos? Já aconteceu mais de uma vez ou [...] E: Mais, no
ano passado quase perdi meu irmão, P: Foi também na pracinha?
E: Não, foi quase de frente a minha casa [...] (Pâmela, feminino,
14, vespertino)

Embora lideranças culturais do Guarapes tenham experienciado situações extremas de
desassistência e apresentem empenho no debate sobre este tema, não são explicitadas
associações entre os artistas locais e os serviços prestados, inclusive no que se refere à área da
educação. Embora este debate exija uma discussão que ultrapassa o recorte deste estudo, é
possível questionar, tal como Tommasi (2013):
Os moradores da periferia, de forma geral, se apropriam do valor
adquirido por essas manifestações? Se considerarmos a
precariedade das condições de vida, trabalho e moradia nas
periferias, a falta de serviços básicos, como saúde, educação,
saneamento, transporte, o fato de que os jovens moradores dessas
regiões da cidade sofrem quotidianamente com a repressão e a
violência policial, não parece que essa valorização das
manifestações artísticas e culturais reverbere sobre as outras
dimensões da cidadania.” (Tommasi, 2013; p. 19)
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Ao descrever localização e atividades, a maioria dos participantes não apresentam
indícios de convivência nestas atividades e espaços a estas destinados (ocorre apenas em um
caso dos diários a menção a dança no final de semana, e durante a devolutiva ao serem
questionados sobre os grupos, alguns mencionam já terem participado, ou dizem que já foi bom,
mas não aprofundam a questão). Sabe-se que em geral, os grupos sofrem com certa distinção
negativa por parte de moradores no bairro.
Um dos achados nos diários, foi relativo à menção de locais que sediavam serviços e
que atualmente não os oferecem; além de outros que passaram por realocação de moradores.
Por exemplo, o Telecentro e o “Antigo tributo”, que surge em uma minoria dos diários; no
entanto, espaço destinado a um antigo assentamento é citado por apenas uma participante, não
são representados. Merecem destaque o relato sobre transformações dos aspectos de infraestrutura de locais situados no bairro (pracinha e campo, por exemplo), quando são em geral
classificados como deteriorados. Tais espaços são relatados durante entrevistas.
É que você não conhece o antigo assentamento, que seria um
ponto também, seria mais fácil [se referindo à localização do
CMEI Cléa Bezerra]. P: Então é perto do assentamento? E.F.:
Antigo Assentamento. P: Antigo assentamento. E. F.: É. Aí o
povo mora acolá, eu acho. P: O antigo assentamento que você diz,
é o Anatália? E. F.: Acho que é [...] cheguei, tava lá [...] P: Não
tem mais nenhum barraco lá? E. F.: Não, só tem algumas casas,
umas cinco, no máximo [...] (Esther, feminino,14, matutino)

Acho que o telecentro deveria ser reaberto, eu acho que a
segurança tem que ser mais reforçada, [...] funcionava. Tinha...
todo mundo que era inscrito lá no ... tinha a inscrição, você tinha
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curso ... de informática [...] era cada pessoa tinha 40 minutos por
dia, pra ficar acessando a internet [...] Tinha jogos, e tinha várias
outras coisas, era bem legal mesmo! (Helisabeth, feminino,15,
vespertino)

Eu costumava ir na pracinha quando tinha mais condições né,
agora num... tá muita coisa não. ... o escorrego tava melhor... os
brinquedo que eu levava pra minha sobrinha... Agora... num é
muito... é muito acabado assim [...] tem essa quadra que acabou
de ser reformada, por isso que tá assim melhorzinha [...] Mas
antes era só o bagaço (Magnólia, feminino, 15, vespertino)

Sobre a escola, o período dedicado para realização das entrevistas, abrangeu a transição
da equipe gestora, quando outros profissionais que não possuíam vinculação à escola,
assumiram os cargos de diretores, entre outras mudanças implementadas na coordenação (como
a diminuição de profissionais desse cargo, que passou de duas coordenadoras por turno,
matutino e vespertino, para a uma coordenadora em cada um dos turnos). Neste sentido,
emergiram críticas positivas e negativas ao funcionamento da escola, quanto ao relacionamento
com os alunos, infra-estrutura escolar, quadro de contratação de professores, etc.
Os professores providenciaram, os coordenadores modificaram, a
estrutura tá melhorando cada vez mais, mas... ainda... tem muita...
caminho pra andar ainda. [...]porque a biblioteca tá meio que...
parando de funcionar, então... acho que isso prejudica. (Oiac,
masculino,15, matutino)

Após a análise dos diários, não foram identificadas atividades explicitas que indicassem
a relação escola-bairro, a não ser uma restrição às atividades educativas ao espaço escolar, e a

107

realização de tarefas em ambiente de moradia. Isso foi melhor explorado a partir da realização
de entrevistas.
Considerando estes acontecimentos, foi possível constatar associações desses à relação
escola-bairro, cujos resultados específicos ao tema, serão apresentados e discutidos a seguir.

6.2. Relação escola-bairro na perspectiva dos estudantes

Até aqui, a investigação sobre os indícios da relação escola-bairro, sob a perspectiva dos
estudantes, possibilitou uma aproximação dos modos deles conhecerem e se relacionarem com
os espaços onde residem e estudam. Como apontam Stoco e Almeida (2011), as análises nesse
campo devem alcançar não somente de características da escola e da realidade local, mas
também das relações estabelecidas entre ambas (um dos objetivos deste estudo). Incialmente,
considerando diretrizes estabelecidas em políticas educacionais, a relação escola-bairro não foi
algo de simples e fácil descrição entre os participantes. Considerando essa dificuldade dos
estudantes pensarem relações entre ambientes, como estratégia de pesquisa optei por buscar um
melhor entendimento da perspectiva deles sobre o termo ‘relação’, tarefa em que foram
explorados os termos “aproximação” e “relação”. Em alguns casos, também são explicitadas
situações que ilustram essa relação.
A proximidade entre a escola e o contexto diário dos estudantes foi considerada um
aspecto importante de investigação, assumindo a importância da contextualização de
atividades escolares à realidade dos estudantes. Considerando a emergência de relatos sobre
vínculos, aproximações, e distanciamento entre pessoas, esta proximidade foi caracterizada
com base: i) no conhecimento sobre experiências de ex-alunos que retornavam em clima de
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saudosismo à escola, matriculando nela os próprios filhos; ii) no conhecimento dos
funcionários sobre acontecimentos no bairro; iii) incentivo à escolarização.
Aí tipo, não, vou dar uma voltinha e tal, no bairro, vou lá na minha
escola. Aí tudo uma alegria só né, tal, como eu já tive minha irmã,
minha irmã tá morando na Redinha agora. P: Sei M: Aí ela veio
aqui um dia, e tipo “não, vamo lá na escola”. Quando chegou lá,
a diretora reconheceu ela de cara. “[nome da irmã!” Não sei o que,
“como é que você tá”, não sei o que seu filho... aí isso é muito
bom né? (Magnólia, feminino, 15, vespertino)

Não, porque tipo assim, quando acontece alguma coisa no bairro,
a escola avisa, por isso que eu acho que ela se relaciona com o
bairro. (Helisabeth, feminino, 15, vespertino)

K: Muitas vezes já veio escola aqui e “não, a escola desse bairro
é muito boa, de ensino”, sendo elogiada por outras escolas de fora.
P: Unhum. A escola que você estuda, ela é elogiada por... escolas
de fora? [confirma gesticulando] O que é que elogiam da escola?
K: É... elogiam a... ainda é... a capacidade de pensar dos alunos.
[silencia]

Os alunos a maioria são muito espertos, muito

inteligentes, levam pra fora... tem até um aluno que ganhou um
certificado da OBMEP38 P: Da Olimpíada de Matemática?
[confirma gesticulando] Unhum... aí você soube que as escolas
elogiam por quem? K: É porque eu tenho amigos que... estudam,
é... tem amigos que trabalham em ... escola... escola de fora, aí
eles me dizem, “óia, num sei quem, sicrano tava falando bem da
escola, tava falando que... ela era muito limpa... muito
organizada.(Kiba, masculino,14, matutino)
38

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos
na área. Recuperado de: http://www.obmep.org.br/apresentacao.htm
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Quanto à importância da escola para os estudantes, nota-se que é atribuída nos aspectos
de oferta de empregos para os cargos de funcionários que não estão integrados à equipe
pedagógica e/ou gestora; e ainda é relacionada à educação que por sua vez é atrelada à
transmissão de conhecimento, e a um meio para mudanças sociais.
Eu acho que por ter uma escola no bairro, eu acho que os
empregos aumentaram, porque você vai ter que precisar de vigia,
de zelador... e tudo mais... então eu acho que ficou bem mais
valorizado o bairro, e é até melhor uma escola aqui, porque a
gente não precisa pegar ônibus, pra sair do nosso bairro, pra poder
estudar. (Bélgica, feminino,14, vespertino)

O que nós precisa pra poder se formar algum dia, pra mim é isso,
onde a gente pode aprender, conhecer várias outras coisas que a
gente não sabe. Não vejo a escola como ponto de dar educação,
modo de ser e se comportar, eu não vejo a escola dessa forma. Eu
vejo a escola de outro [...] como ponto de conhecimento no caso.
(Kiba, masculino, 14, matutino)

Ensinar... a não entrar nesse mundo, e a dar um futuro melhor pros
jovens da escola [...] dar um belo emprego pros alunos, pro
pessoal do bairro não precisar ficar nesse mundo solto [...] não
ficar no mundo das drogas. (Pain, masculino, 16, matutino)

No entanto, no tocante às percepções sobre as relações escola-bairro, esse nível de
aprofundamento não aconteceu, pois, em geral, os participantes apontaram apenas a ausência
de conflitos entre escola e bairro, ou seja, não foram descritos como são (ou como acontecem)
as relações entre eles, apontando por classificar tal relacionamento como positivo ou negativo
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(bom ou ruim), com pouco aprofundamento destas avaliações. Porém, podem ser identificados
indícios acerca da forma como se dá esta relação.

P: Você acha que a escola se relaciona com o bairro? [silêncio]
H.. Não. [silêncio] P: Você poderia explicar um pouquinho
melhor isso... ? H. : Não sei... às vezes eu acho que assim, porque
a escola às vezes liga com alguma coisa que tá acontecendo no
bairro, avisa “ó, tá acontecendo isso no bairro”... eu acho que ela
se relaciona com o bairro [...] P: Certo. Mas por que no início
você achou que ela não se relacionava? H. B. Porque eu não tinha
entendido pergunta [risos] P: Mas o que que você tinha entendido,
antes. H.: Se a escola saia, tipo pra ver como é que tava o bairro.
P: Anham.. mas isso seria uma forma de se relacionar, ou não?
H.: Seria. P: E acontece isso? H.: Não. (Helisabeth, feminino,15,
vespertino)

Sim, a escola com o bairro, mas [...] relaciona na questão, tipo
“ah, eu preciso de um lugar pra, por exemplo, casar, pra jogar o
futebol” aí, a escola tá disponível pra isso. Mas... a população
Guarapes que vai até a escola, e não a escola que vai até a
população. Porque, na minha opinião, deveria haver essa troca,
tanto a população ir até a escola, quanto a escola ir até a
população. (Oiac, masculino,15, matutino)

Sendo assim, como a escola pode propiciar aos seus alunos e à comunidade algum
conhecimento a respeito disso? A escola de onde provém os participantes deste estudo, está
preparada para discutir tal tema? (Se sim, por que não o faz? E se o faz, porque essa discussão
parece não fazer parte do repertório dos estudantes?). Em se tratando de mudanças eminentes
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(como as previstas para acontecerem no Guarapes), como garantir o alcance e os benefícios
pretendidos para os grupos aos quais se destina?
Reconhecida a importância dos espaços escolares para o a formação e desenvolvimento
das localidades próximas, o entendimento sobre a escola e sua inserção no sistema municipal
de ensino, poderia gerar contribuições no entendimento sobre as transformações de seus
espaços – finalidade e atividades efetivamente desenvolvidas, por exemplo -, podendo inclusive
abranger formas de gestão do espaço escolar ao longo do tempo. A discussão poderia ser
incrementada à luz de estudiosos que defendem a educação e a escola para além de um prédio
escolar tradicional e/ou da sala de aula, tais como os citados em nossos capítulos iniciais.
Como visto, desde os primórdios da escola pública brasileira, esta integrou e contribuiu
para o desenvolvimento urbano de capitais, além de agregarem e terem valor para a localidade
de suas inserções. Várias iniciativas (Barcelona, 1990; Vila Madalena, 1997), explicitam o
potencial destes espaços, quando ativamente integrados aos ambientes mais abrangentes das
cidades. Por outro lado, subtende-se o risco de que este espaço acabe desvinculado do
desenvolvimento dos locais que ocupam, na possibilidade de restringirem suas atividades à uma
intenção meramente voltada para intuitos higienistas, tal qual ocorreu, por exemplo, no passado
(Castro, 2010).
Manter estudantes em maior parte do tempo no interior de prédios escolares, e conduzilos, a partir de uma orientação especializada, a outros territórios de aprendizagem. Se é preciso
conciliar ambas as frentes de intervenção, é necessário que perspectivas do conhecimento não
negligenciem os modos de relações pessoa-ambiente aí implicados.
A proposta de integração entre equipamentos, profissionais, família, artistas, etc., não foi
retratada, embora oficialmente seja enfatizado que a escola deve valorizar as fontes de saber
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locais e os agentes destes saberes. Ou seja, o discurso e a prática ainda se afastam, uma vez que
esta última parece não se adaptar a uma proposta educativa voltada para promover encontros,
respeitando as diferentes culturas e se permitindo “ ser afetada positivamente, pelas práticas
comunitárias, pela liberdade e autonomia presentes nos espaços de educação informal, pela
concretude e pelo movimento da via cotidiana” (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade,2009; p.31)
No entanto, se existem princípios que buscam a integração entre espaços escolares e
espaços de formação não-escolares próximos destes (como são os bairros), o que se nota é que
os próprios estudantes apresentam receio no livre trânsito pela área externa à instituição e
distante do centro, mas que, em síntese, é o próprio bairro onde moram. A aproximação com o
bairro se dá pela própria condição de moradores, e pouco acontecendo pelo intermédio da escola
que poderia intervir em processos defendidos pela política.
Foi visto também que, a despeito do que pode evocar o termo comunidade, em um sentido
unívoco sobre relações, no próprio interior do bairro existem divisões sociais (parte pobre x o
centro). Contudo, se é adotado um enfoque comunitário que pudesse visar intervenções que
buscassem o empoderamento de um grupo, certamente estas poderiam incidir a respeito da
consciência daqueles estudantes a respeito das possibilidades de aprendizagem no ambiente do
bairro, mas também acerca das problemáticas nele existentes, como é o caso da eminente
construção de uma ETE. Além disso, um posicionamento mais crítico acerca dos
impulsionadores da desistência por parte de outros adolescentes e jovens, pudesse abranger o
âmbito da equipe escolar, necessitando para tal o entendimento sobre a perspectiva destes. Se
uma política educacional preza por algo que denomina comunidade, esta deverá considerar as
condições diversas pelas quais se constituem e a efetividade de procedimentos para
implementação e manutenção de programas, não se restringindo às prescrições de tarefas. Caso
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contrário, corre-se o risco de recair em um “comunitarismo”, ou seja, em um discurso acerca
do entendimento de comunidade, que não atinge efetivamente a prática preconizada.
Neste sentido, os dados coletados pelo diário apontaram para a centralidade de
representações no que se refere aos ambientes escolares, especialmente ao prédio escolar no
qual estavam oficialmente matriculados. Considerando-se especificamente os estudantes,
verifica-se que os mesmos frequentam a instituição em poucos momentos: (i) para a realização
de atividades durante o horário regular (turno no qual os participantes estão matriculados) ou,
em continuidade, durante o contraturno (para aqueles que frequentam o programa Mais
Educação)39; (ii) para o futsal, durante o final de semana; (iii) em atividades eventuais, como
festas. Se, por um lado, isso poderia indicar o acesso à escola por todos os estudantes que o
pretendem, sabe-se que predominantemente aqueles que a citam a utilização do espaço escolar
em um final de semana, estão se referindo à quadra desportiva e ao futsal, que não pode ser
considerado uma prática universal. A esta dificuldade somam-se a grande evasão escolar e a
baixa frequência de alunos regularmente matriculados (alertados pela vice-diretora no início da
pesquisa e notadas por mim durante a realização dos procedimentos).
Ultrapassando a figura dos estudantes (grupo para o qual este espaço é garantido), um
segundo grupo importante que poderia estar presente na instituição é o de estudantes
potenciais, composto sobretudo por aqueles que ainda estão em idade correspondentes aos
anos regulares da escola (especificamente, anos finais do ensino fundamental), mas
abandonaram os estudos. Nesse sentido, destaca-se o fato da escola ser a única do bairro a
dispor de ensino fundamental maior (6º ao 9º ano), e ainda assim ter em funcionamento apenas

39

Um dos programas que compõem a Política de Educação Integral, disponibilizando em escolas públicas
estaduais e municipais, atividades em formato de oficinas, como letramento, matemática, capoeira, música,
karaté, xadrez, etc.
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duas turmas do 9º ano (uma com atividades regulares no turno matutino, e a outra durante o
vespertino), último ano letivo do ensino fundamental.
Tem, tem muitos porque não querem e a mãe não tá nem aí, aí
quando faz coisa errada fala que a culpa é do crime, a culpa é da
mãe. P: Uhum. PAM: O crime não tem culpa de nada não, a mãe
não bota pra estudar, não bota pra fazer nada, quer que o filho vire
santo é? Dentro de casa. Vira não. (Pâmela, feminino, 15,
vespertino)

Meu primo não vai porque apronta muito. Minha prima não vai
porque já trabalha, então já desistiu de tudo. E minha outra amiga
é porque ela já casou. (Esther, feminino, 14, matutino)

PUC: Pronto, muitos... pronto, muitos aqui também faz, ainda
trabalha aqui, os jovens aqui, começaram a trabalhar, pararam de
estudar pra trabalhar... outros ficaram no mundo perdido P:
Unhum PUC: vendendo coisa errada [...] É, como cair no mudo
das drogas. (Pain, masculino, 16, matutino)

Esses achados conduzem à discussão sobre o modo como se dá a inserção de estudantes
na escola e no bairro onde moram, e como a escola pretende realmente alcançar seu públicoalvo. Nesse campo um ponto importante a considerar é a desistência dos estudantes da
permanência em ambiente escolar (associada à gravidez, ao trabalho precoce e ao tráfico de
drogas ilícitas), que atualmente promove notável diminuição da matricula de alunos em turmas
de 9º ano do ensino fundamental (definindo uma espécie de “efeito funil”, se compararmos a
quantidade de turmas nesse nível à quantidade de turmas nos anos que antecedem). Nesse
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sentido, questiono o entendimento dos estudantes sobre a realidade daqueles que param de
frequentar a escola. A escola de fato é pública? Quem a escola consegue incluir? Não é essa
uma nova faceta para a expressão “inclusão perversa”40? Basear a educação no mérito dos
melhores alunos, e na recompensa daqueles com melhor desempenho, é, de fato, a melhor
estratégia para sustentar ações voltadas ao processo formativo de cidadãos? Que estratégias
podem garantir o direito à educação a todos? Como a escola tem se aproximado da realidade
vivenciada por seus possíveis estudantes? Como contribuir para a incluir na escola os debates
essenciais ao entendimento das principais questões que afligem o bairro e a cidade?
Portanto, vale a indagação não apenas quanto a utilização dos espaços extra-escolares,
mas ao caráter público do espaço escolar: para qual ou quais grupos a escola é dedicada? Ou
ainda, a dita escola pública (tal qual a acessada nessa pesquisa, e inúmeras outras existentes no
país) consiste propriamente em um espaço público?
Em terceiro e importante grupo que deveria se fazer presente na escola é a família, a
qual, no entanto, parece se restringir à reuniões convocadas pela instituição para comunicados,
queixas, e repasse de resultados do desempenho escolar dos alunos, e na eventual realização
de eventos comemorativos. Este quadro é distinto daquele apontado por experiências como a

40

A expressão é inspirada nos termos propostos por Kuenzer (2005): exclusão includente e inclusão excludente.
São idéias que articulam-se, sendo a primeira diretamente ligada ao campo do trabalho e a segunda ao campo
educacional. De forma resumida, a articulação se define em gerar mão de obra, oferecendo ensino público para
todos, porém com qualidade questionável. Os vários níveis de educação formal (básica, profissionalizante,
superior, etc), gerariam a qualificação de mão-de-obra para trabalho precarizado, ou seja, comprometendo os
direitos dos trabalhadores. “A esta lógica, que estamos chamando de exclusão includente, corresponde outra lógica,
equivalente e em direção contrária, do ponto de vista da educação [...]: a inclusão excludente, ou seja, as estratégias
de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os necessários
padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente [...]” (Keunzer,
2005; pp.92-93). Considerando isto, proponho se não caberia pensar em uma inclusão, admitindo a oferta regular
de matrículas na escola, mas que responde se dá de forma seletiva, e portanto, perversa.
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de Vila Madalena, SP41, e Nova Iguaçu, RJ, realizadas conforme a proposta do BairroEscola42, que promove o reconhecimento do espaço físico do bairro como local educativo43.
Muitas vezes os diretores conversam com a gente querendo saber
como tá nossa vida dentro do bairro. (Esther, feminino,14,
matutino)

Eu acho que questão da família, né? Tá lá, eles chama pra fazer
reunião, pra saber mais, né? Eu acho isso muito interessante, mas
ninguém tá sabendo quem, que se passa, ou que deve acontecer
né para melhorar a escola, mas [...]Tá falando o foco é no aluno
[...] Entendeu, ninguém tá interessado muito, querendo saber da
questão da família, né?(Magnólia, feminino,15, vespertino)

Considerando estas falas, surge dúvida sobre tratarem-se de situações quanto a um
efetivo diálogo entre os grupos, ou de ocorrências superficiais. Na verdade, estes são exemplo
que abrangem os alunos, mas quando nos referimos aos grupos existentes no bairro, mais uma
vez as experiências que os envolvem aparentam ser escassas ou inexistentes. Em
contrapartida, preconiza-se uma postura aberta ao diálogo, entendendo-se que “a interação
entre as pessoas que atuam na escola e as que vivem na comunidade pode auxiliar a superação

“Nesse contexto, o Bairro-Escola promove a formação de jovens agentes comunitários, intervenções criativas
nos espaços públicos, trilhas educativas que integram as escolas à comunidade, diversas ferramentas de
comunicação comunitária e o fortalecimento dos fóruns nos quais são desenhadas as políticas para a infância e a
juventude [...] Veículos de jornalismo comunitário, por exemplo, possibilitam que os atores do bairro divulguem
e debatam ideias e projetos, enquanto coletivos artísticos contribuem para a apropriação comunitária de ruas, becos
e praças antes abandonados e degradados.” (Singer, 2015; pp. 7-8)
41

42

Iniciativa identificada em contexto nacional, mais especificamente por municípios e estados.
Estudantes relatam a ida ao barco escola, projeto que discute questões ambientais do Rio Potengi, fora do
bairro; a visita ao Casarão da Viúva Machado, situado nos limites do bairro. No caso do Pedaguara, evento
ciclístico promovido pela escola, o trajeto se deu em direção à bairro vizinho, e não aos espaços inseridos no
Guarapes.
43
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de preconceitos, muitos deles calados em estereótipos de classe” (Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade,2009; p.33), entre outros.
Em função dos indícios aqui apresentados relativos ao modo como, no bairro Guarapes,
em Natal-RN, o ambiente escolar, o bairro e as pessoas (nesse caso, os estudantes) interatuam,
é quase inevitável perguntar: como estudantes que representam o bairro restrito a um centro, e
que optam por se distanciar da realidade percebida, podem aderir a ideia de que aqueles espaços
detêm elementos formativos? Como espaços não convidativos podem estar inclusos aos
princípios de uma “Cidade Educadora”?
Admitindo-se que no bairro Guarapes, existem áreas com grande potencial interventivo
(no caso, áreas que demandam intervenções por sua vulnerabilidade) e que podem contribuir
com a escola e seus processos educativos (no caso, a própria educação cidadã), conclui-se que,
na perspectiva dos estudantes, essa interação parece não estar acontecendo. Ou seja, a escola
não aparenta abranger tais questões, embora seja possível reconhecer a importância do debate
escolar envolver questões sociais e urbanísticas relacionadas ao bairro e que poderiam
contribuir para o seu entendimento e para o entendimento da cidade. Ao contrário, naquele
contexto bairro e escola parecem ser entidades isoladas, unidas apenas pela localização
geográfica/física comum, mas descontextualizadas em termos socioambientais. Ou seja, pode
haver respeito e convivência pacífica entre ambos, mas eles não parecem se conectar de fato,
não se abrem para encontrar um ao outro, estimulando a formação de vínculos relacionais
sólidos que os unissem em busca da consolidação de um espaço efetivamente educador.
Em capítulos anteriores, foi destacado que um sistema educacional trás em sí questões como
a responsabilidade da escola na formação de seus estudantes, e que este programa se dá em
ambiente escolar, o que torna importante considerar como este ambiente facilita ou dificulta
relações, desenvolvimento, convivência; etc. Também foi alertado sobre pensar o contexto no
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qual a escola está inserida, o que já remonta uma preocupação levantada por estudos em
Psicologia Ambiental (Rvlin & Weintein, 1984; Olivos, 2010), e outras áreas ( Santos, 2002;
Moreno, 2010; Faria, 2011; Leringer & Cadelino, 2011). Em contexto nacional, existem
políticas que ressaltam essa importância, e em uma perspectiva da Educação Integral, tempos e
espaços estão entre os elementos fundamentais destacados, que inspirou o estudo em grande
parte
Se por um lado essas diretrizes apresentam a necessidade de ressignificar tempos e espaços,
com ampliação sobre jornada escolar e espaços de alcance das atividades educadoras, também
afirma a importância sobre o tipo ou tipos de relação entre escola e a chamada comunidade na
qual se insere. Por que ressignificar? Uma direção para este entendimento assume idéias
pedagógicas implícitas, mas que explicitamente defendem que a escola não pode mais dar conta
da educação de seus estudantes sozinha, precisando de parceiros presentes nas demais camadas
da sociedade. Além disso, está em defesa de que os processos de aprendizagem não podem ser
pautados exclusivamente por um modelo tradicional de ensino concentrado no interior da sala
de aula.
Desta forma, a disposição ao diálogo e complementação de conhecimentos, se constituem
pontos importantes nesta relação. Por que tudo isso é de interesse da Psicologia Ambiental? Ou
ainda, que contribuições esta perspectiva tem a oferecer sobre este debate?
É de interesse da Psicologia Ambiental as relações que se dão entre pessoa e ambiente.
Assim, não se despreza os espaços onde ocorrem, ao contrário, se reconhece um caráter
bidirecional entre ambos. Isso permite entender que suas investigações valorizem tanto o ponto
de vista das pessoas, mas também os aspectos sócio físicos dos ambientes. Pensar as relações
escola – comunidade, neste sentido, requer o entendimento de que o ambiente e suas
características físicas estabelecem relação com o modo como pessoas se orientam e se localizam
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nestes espaços, as experiências facilitadas ou dificultadas, e também a percepção ambiental
sobre eles, o que envolve o entendimento de todas essas ideias anteriormente citadas.
Admitindo isto, portanto, não cabe pensar que é apenas o contexto espacial que contém a escola
que afetará esta relação, mas considerando o caráter bidirecional desta, a escola também afetará
o contexto no qual está contida. Vale enfatizar que tal relacionamento não independe de
pessoas, tempos, ou ambientes, já que não existiriam sem está acontecendo em algum momento,
em algum lugar.
Por tudo isso, foram adotados procedimentos que contemplassem de forma mais
abrangente, no sentido de acessar com maior alcance o tema pretendido, neste caso recorrendo
a diários a entrevistas, na oportunidade de aprofundar informações tanto quanto possível,
valorizando o entendimento do contexto sob a perspectiva dos participantes do estudo, ou seja,
estudantes de uma escola pública de um bairro periférico.
Então, temos uma realidade que evoca o entendimento de que estas questões são
consideradas importantes. Mas, o que ocorre entre esses espaços, mesmo com programas
voltados para este eixo? Se os estudos apontam ainda para uma necessidade de aproximar a
escola da cidade, e a dificuldade nesta aproximação, salvo experiências de sucesso; entre outras
questões como a evasão escolar, o acesso, e influências de estereótipos nesta relação, como esta
é vista por uma parcela de seu público alvo? Como estas relações são estabelecidas entre a
escola e o bairro? Considerando as peculiaridades de se considerar um grupo entre outros que
possam existir, neste caso os estudantes, é preciso que se entenda que este reconhecerá a partir
das “percepções” que suas orientações e experiências os tenham proporcionado.
Tempos e espaços apresentam situações que remetam uma relação comparada às
diretrizes da política educacional, cujo um dos eixos trata da relação escola-comunidade,
“pobre” em possibilidades. Ex.: quadra para o futebol; abertura para a população que procura.
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Muito menos a ideia de um “bairro educador”, com a junção dos saberes locais; e espaços que
em ocupados, promotores de aprendizado, etc.
Se, por um lado, a relação escola-comunidade é retratada com escassez de detalhes nas
expressões em desenho, bem como durante as entrevistas, por outro lado também se verificam
poucos indicadores de oportunidades para relações ao alcance de metas do plano (gestão
democrática, redução de violência, ampliação do acesso, etc). Sob o ponto de vista das relações
pessoa-ambiente, é possível notar que o ambiente parece não estar oportunizando percepções
sobre este tipo de situação (informação social acoplada a informação ambiental) – a relação
entre escola e bairro parece não abranger exemplos sobre a relação preconizada na política. Isso
não quer dizer ausência de relação, mas uma relação ausente de elementos “facilitadores” sobre
o que está preconizado. Neste caso, se o ambiente influencia e é influenciado por pessoas, a
escola cumpre um papel influenciador de ideias entre os estudantes, como é o caso do tema
evasão escolar – os próprios participantes remetem ao discurso da escola.
Caso exista a dificuldade em lidar com estas diretrizes por parte da escola, e caso isso
diga respeito a um descompasso sobre as necessidades rotineiras as quais os professores lidam,
teríamos aqui uma reprodução do que ocorre nas instâncias que assumem o debate destas
questões – se sabe ou pouco se sabe acerca das realidades nestas escolas, e não se acata as
questões daqueles que convivem mais diretamente nestes contextos, por questões de
prioridades, tendo em vista o investimento financeiro restrito. Caberá aos estudos futuros uma
aproximação aos modos como questões econômicas, políticas e ideias pedagógicas que incidem
sobre as práticas escolares. Se trata de um modelo de escola predominante ou um conjunto de
conceitos pedagógicos coexistentes? Como é o entendimento, ou quais as perspectivas sobre o
entendimento não apenas do termo comunidade, mas sobre ambiente? Quanto à sistematização
destas ideias, em que medida orientam práticas, e como estas práticas são avaliadas sob o ponto
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de vista da promoção de aprendizagem e contribuem ao processo formativo dos estudantes
alvos destas?
Buscar respostas para estas perguntas demanda a formulação de uma nova pesquisa,
entendendo-se que, por sua vez, as realidades vulneráveis demandam intervenções que
proporcionem melhorias, e que experiências mostrem aproximações relacionadas à tais
realidades.
Claramente, os resultados da investigação aqui apresentada alcançaram a perspectiva de
um grupo específico: os estudantes do último ano do ensino fundamental. Essa condição, ao
mesmo tempo que consiste em um passo no entendimento das relações escola-bairro, gera
indagações sobre a percepção de outros grupos. Portanto, longe de esgotar o tema, o estudo
empírico terminou gerando mais questões para o entendimento sobre o efetivo alcance de
princípios e políticas públicas no campo da educação e voltadas para a promoção do acesso
pleno à escola e à cidade.
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7. Considerações Finais

“Como estudantes que moram e estudam no mesmo bairro percebem a relação entre
escola e o espaço onde está localizada? ”. Essa pergunta de partida deu início a esta dissertação
e ao estudo empírico que explorou as percepções dos estudantes sobre os ambientes sócio
físicos em que estão inseridos, entendendo-se que tal percepção é fundamental, pois estes são
os principais ambientes de permanência deste público.
Cabe lembrar que o chamado “centro do bairro” é uma área na qual existem atrativos,
onde também está situada a escola, que funciona nos horários regulares (aulas convencionais)
e no contra turno (programa Mais Educação). Para os estudantes, ainda que sejam identificadas
necessidades de melhorias no espaço, sua importância é associada a valores como “ser alguém
na vida”, “ser orgulho para a família” e “conseguir trabalho”.
Delineado esse quadro geral, a investigação realizada (que somou diários/desenhos e
entrevistas) mostrou que:


Os estudantes demonstraram ter dificuldades em representar o espaço físico do

bairro como um todo e sua ligação com a cidade (tendo em vista a descontinuidade na
descrição da principal via de acesso ao local), e na indicação de seus limites, culminando
na restrição das descrições ao “centro” do bairro.


Situada na porção do chamado “centro”, a escola tem papel marcante na

representação do bairro e na sua apresentação a terceiros.


A percepção da paisagem, além da pouca alusão à ZPA (e não reconhecimento

da área como tal), aparentemente não capta preocupações com as possíveis
transformações pelas quais o bairro sofrerá caso seja efetivada a construção da ETE.
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Em geral os estudantes avaliam positivamente o bairro como um todo e

negativamente suas divisões e arredores (áreas/situações fora do bairro).

Portanto, os achados apresentam um quadro que evoca intervenções de setores da
sociedade como um todo, especialmente por parte da escola, instituição a qual concentra parte
do processo formativo de seus alunos, influenciadora de opinião, e percepção sobre a realidade
(local e global); e outras entidades públicas responsáveis por integrar o bairro à cidade como
um todo, considerando a mobilidade e preservação do patrimônio público destes espaços, por
exemplo.
Finalmente, ao explorar sobre as relações entre escola e bairro, na perspectiva dos
estudantes, foram identificadas dificuldades no entendimento da indagação, notadamente na
associação do termo “relação”, comumente atribuído apenas à vínculos entre pessoas. Com base
nesse entendimento, escola e bairro foram apresentadas como instancias diferentes daquelas às
quais comumente estão associadas o termo (amigos, família, pessoa que gosta). Vencido esse
obstáculo, os estudantes demonstraram fixar-se na área central do bairro (também entorno
imediato da escola), e indicaram ter receio de ir para outros setores, bem como dificuldade para
interligar pontos do bairro, tornando-o compreensível em sua totalidade.
De modo geral, a abordagem multimétodos adotada (conjugando diários e entrevistas) foi
adequada à problemática e promoveu a coleta de informações essenciais à compreensão do
tema, embora as limitações desta pesquisa também sejam reconhecidas, o que, paralelamente,
permite a identificação de algumas perspectivas para a realização de novos estudos.
Assim, por exemplo, diante da dificuldade de alguns estudantes para desenhar e traduzir
seus conhecimentos sobre o bairro por meio de mapas, as entrevistas foram essenciais para
desvendar o tema, embora, mesmo assim, alguns participantes tenham demonstrado inibição
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frente ao gravador de voz. Neste caso, outras questões dificultaram sua expressão, o que aponta
a necessidade de investir em modos de minimizar esse tipo de obstáculos e propiciar um melhor
alcance desse público.
Nesse sentido, a discussão coletiva durante a devolutiva foi a aproximação possível nesse
estudo, embora não tenha sido um exercício de fácil realização. Por esta razão, apontamos a
necessidade de, naquele contexto, fomentar discussões que permitam um posicionamento
crítico da população em relação às políticas públicas enquanto instrumentos oficiais que visam
intervir na realidade.
Esse estudo destacou a importância da relação escola-bairro em seus aspectos sócio
físicos, visando contribuir para o entendimento do tema, e termina agora, com mais questões
do que no momento em que foi iniciada. Tais questionamentos, apesar de extrapolarem os
limites da investigação aqui proposta, se coloca em perspectiva como mais uma via de debate
aos estudos por vir.
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Apêndices
Apêndice A – Modelo respondido para o diário pessoal
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Apêndice B – Roteiro para entrevista individual com caminhada

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1. Em que local você mora aqui no bairro?
2. Quero que você me mostre algum espaço ou coisa aqui no bairro. Temos 30 minutos para
ir até lá e conversar sobre algumas questões. Para onde você me levaria? (Por que não
escolheu outros locais?)
3. Costuma ir por outras partes do bairro além das proximidades da escola? O que podemos
encontrar para além das proximidades da escola?
4. Nessas outras partes do bairro, sabe se lá moram estudantes da mesma escola que você
estuda? (Caso existam jovens morando nestas localidades, mas não frequentam a escola,
por que acha que isso acontece?)
5. Alguns locais aqui do bairro não apareceram nos diários. O você acha que pode ter sido
motivo para isso acontecer?
6. O que sabe sobre o bairro Guarapes?
7. Qual o papel da escola para o bairro? (tem importância?)
8. A escola tem se aproximado do cotidiano de seus estudantes? (Como? Qual a importância
dessa aproximação? )
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9. Existe algum tipo de problema entre as pessoas que trabalham ou estudam na escola com
pessoas que moram no bairro? (Quais? Em que situações acontecem? Como são
trabalhados?)
10. A escola se relaciona com o bairro? (Como? Em que situações?)

Apêndice C – Códigos emergentes a partir dos diários
Tabela 4.
Temas e códigos emergentes a partir da escrita dos diários
Temas

Códigos

Locais




















Serviços públicos
Ambiente Natural
Espaços religiosos
Áreas residenciais
Lazer
Ruas e estradas
Comércio
Ponto de referência
Elementos identificados
Serviço desativado
Local de trabalho
Manhã
Tarde
Noite
Mapa
Situação
Artístico
Apresentação do bairro





Atividade fora do bairro
Sair sem especificar localização
Permanência no bairro






Convivência com a família
Cotidiano no bairro
Endereço atual
Tempo de residência












Atividade recreativa
Atividade física
Atividade de ensino
Vínculo religioso
Tarefas domésticas
Atividade de trabalho
Circulação em outros bairros
Áreas residenciais fora do bairro
Comércio fora do bairro
Estradas

Períodos/horários
Tipologia dos
desenhos
Informações
sobre o bairro
Final de semana

Dia da semana
Residência no
bairro
Atividades além
de estudar

Locais fora do
bairro
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Ambientes naturais fora do bairro

Apêndice D – Códigos emergentes a partir das entrevistas
Tabela 5.
Temas e códigos emergentes a partir das respostas às entrevistas
Temas
Percepção e
limites do bairro

Uso de espaços

Acontecimentos
envolvendo o
bairro e/ou a
escola

A relação escolabairro

Cotidiano no
bairro

Códigos

































Segurança
Prejudica a saúde
Julgamento sobre atitudes de moradores do bairro
Comparação com outros bairros
Percepção sobre paisagem
Divisões do bairro
Qualidades do bairro
Conhecer a partir do que os outros comentam
Informações adicionais sobre o bairro
Limites do bairro
Motivos de escolha de lugares nas entrevistas
Locais das entrevistas
Atividades no bairro
Período de permanência
Lugar que freqüenta
Lugar que não frequenta
Atividades ilícitas
Política local
Transformações na infra-estrutura
Mudanças nos serviços prestados
Eventos
Áreas naturais
Divergências entre grupos
Situação e mudanças na escola
Definição sobre relação
Aproximação
Relação escola-bairro
Opinião sobre o papel da escola
Evasão escolar
Permanência na escola
Transitar no bairro
Predominância de convivência em ambientes de moradia
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Apêndice E – Sequência de apresentação em slides para as sessões de devolutivas
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Apêndice F – Termo de consentimento aos pais
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

____________________________________________________________________________
____,por ser o Srº/Srª responsável por _________________________________________________,
está convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa A escola e o bairro segundo os

estudantes-moradores: um estudo sob o enfoque da Psicologia Ambiental que é conduzida
por Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira. Caso você concorde que ele/ela participe, favor assinar
ao final do documento. A participação do (a) estudante é voluntária e, a qualquer momento, ele/ ela ou
o (a) Srº/Srª poderão desistir de participar e retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum
prejuízo ou penalidade. Também lhe será garantido e ao estudante, o direito de se recuar a responder
perguntas que lhes causem constrangimento de qualquer natureza.
Essa pesquisa tem o intuito de avaliar as interações entre estudantes da escola e o bairro
Guarapes, onde ela está inserida. Os resultados desta investigação contribuirão para a investigação sobre
as interações estabelecidas com os espaços do bairro.
Caso o(a) Sr./Sr.ª decida aceitar o convite, o/a estudante sob sua responsabilidade será
submetido(a) aos seguintes procedimentos:
- Elaborar um diário contendo suas principais atividades, acompanhado pelo mapa de seus principais
trajetos entre os locais que freqüenta no bairro;
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- Participação em entrevista coletiva, a ser escolhida em função dos dados coletados nos diários;
- Participação em sessão devolutiva dos dados analisados.
Salienta-se que a participação do(a) estudante nessa pesquisa não apresenta riscos ou custos para o
mesmo (a), e que e ainda terá como benefício o conhecimento sobre interações no bairro.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma
a não identificar os voluntários. Se o (a) estudante tiver algum gasto que seja devido a sua participação
na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. A qualquer momento, se o (a) estudante sofrer algum
dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.
Você receberá uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá
perguntar diretamente para Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira, no endereço Av. Senador
Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, Natal, RN, 59078-970 – Campus Universitário – CCHLA – PPGPSI,
ou pelos telefones 84 3215-3590 – Ramal 203. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser
questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário,
Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-3135.

Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios
envolvidos

e

concordo

que

o

(a)

estudante

_____________________________________________________________, participe voluntariamente
da pesquisa O entorno da escola: um olhar da Psicologia Ambiental sobre a interação dos
estudantes com o bairro no qual a escola onde estudam é localizada, e autorizo a divulgação das
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informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado
possa identificá-lo (a).

Natal, ___ / ___ / ____

Nome e Assinatura
Participante da pesquisa

Pesquisador Responsável

Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira: (84) 8811 3944/2030 7085,
lorenandrade_neves@hotmail.com Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL): Av. Nilo
Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300 Natal/RN, cep_huol@yahoo.com.br,Telefone (84)3342
5003.

Campus Universitário UFRN: Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, Natal, RN, 59078970 –CCHLA – PPGPSI, telefone 84 3215-3590 – R 203.

Comitê de ética e Pesquisa: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP
59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-3135.
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Apêndice G – Termo de assentimento aos estudantes
TERMO DE ASSENTIMENTO
Eu,___________________________________________________________________________,
através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa O entorno da escola: um olhar da
Psicologia Ambiental sobre a interação dos estudantes com o bairro no qual a escola onde estudam
é localizada, coordenada pela mestranda Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira.
Como
sou
menor
de
idade,
meu
responsável
legal,
___________________________________________________________________________, assinou um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira como a
pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei ao participar dessa pesquisa.
Nesse mesmo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador responsável declarou que
cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu.
Juntamente com o meu representante legal recebi, de forma que entendi, explicações sobre essa
pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente
aceitável.
Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar dessa pesquisa.
Natal ___ / ___ / ____ .

___________________________________________
Assinatura do participante

___________________________________________
Assinatura de uma testemunha

____________________________________________________________________________
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Assinatura e carimbo do pesquisador responsável

Apêndice H – Termo de assentimento para gravação de voz em entrevistas
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ

Eu,_______________________________________________________________________,
depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada O entorno da escola: um olhar

da Psicologia Ambiental sobre a interação dos estudantes com o bairro no qual a escola
onde estudam é localizada poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados
para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de entrevista a ser
realizada

com

_______________________________________________________________________, sob minha
responsabilidade AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Lorena Macêdo Andrade Neves
de Oliveira a realizar a gravação da entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados
em garantir-me os seguintes direitos:
1. O conteúdo da ler a transcrição da gravação ficará disponível ao meu accesso, quando o
deseje;
2. . minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações
geradas, assim como daquele sob minha responsabilidade;
3. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa
aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, em revistas científicas, congressos e jornais;
4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante
minha autorização;
5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora
coordenadora da pesquisa Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira, e após esse período, serão
destruídos e,
6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Natal ___ / ___ / ____.
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____________________________________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

____________________________________________________________________________
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável

Lorena Macêdo Andrade Neves de Oliveira: (84) 8811 3944/2030 7085,
lorenandrade_neves@hotmail.com Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL): Av. Nilo
Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59.012-300 Natal/RN, cep_huol@yahoo.com.br,Telefone
(84)3342 5003.
Campus Universitário UFRN: Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova, Natal, RN,
59078-970 –CCHLA – PPGPSI, telefone 84 3215-3590 – R 203.
Comitê de ética e Pesquisa: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal
1666, CEP 59072-970 Natal/RN, Telefone/Fax (84)215-3135.
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Apêndice I – Exemplo de uma das 13 entrevistas realizadas e analisadas durante a
segunda etapa
Entrevistado
E5 – Oiac
Felipe de
Souza

Sexo

Idade Etapa
1diários
masc. 15
Sim

Etapa 2 entrevistas

Turno

Código para
citação

Sim

Matutino OFS_08masc15_M

P: Comecei a gravar, tá? Então a idéia é que você pense em algum lugar, alguma coisa, que você queira me
apresentar aqui no bairro. E: Tá P: Aí a gente teria mais ou menos 30 minutos pra ir até esse lugar, conversar
sobre isso e outras questões que eu tenho aqui nesse roteiro*. Já conseguiu pensar em algum... E: Já P: Aonde
é? E: Lá na pracinha P: A pracinha que você diz é a da entrada do bairro? E: É P: Certo. Mas você mora aqui
por perto da escola, ou é... E: Não, eu moro aqui [aponta para a rua aonde mora] P: Aqui? E: É P: Rua Petrópolis?
E: Exatamente. Número ... [diz o número mas não consigo entender] P: Trinta e cin... trinta e cinco ou... [confundo
85 com 35] E: Oitenta! P: Oitenta e cinco. Fica lá no final da rua? E: Bem no meio P: Unhum. Bem pertinho
mesmo da escola. [voz de criança próximo ao CEMEI vizinho à escola, local de passagem da caminhada] Você...
é... faz o curso fora, né, aqui do bairro E: É, eu faço curso lá na Cidade [centro de Natal] [ parace dizer o curso que
faz, de inglês, mas não dá pra ouvir]. P: Hoje é um dia que você vai pra o curso, ou não? E: Não, não. Não, ... [ vê
algo na rua] Meu Deus! Eu vou nas terças e quintas. P: Meu Deus? O que foi isso? E: Nada não. “Meu Deus”
[outra pessoa parece dizer, mas não dá pra saber quem] P: [ rí indagando o que aconteceu] E: Nada importante. P:
Tem certeza que não é importante? E: Absoluta. P: Não queria falar, compartilhar? E: Não! [exclama, rindo] Não
mesmo P: Não mesmo? [riso e continuamos em caminhada] Só um instantinho, que eu acho que [ o protetor de
calos do calcanhar incomoda e eu me agacho para ajeitar] meu protetor aqui. Aí você costuma está sempre à tarde
aqui na escola, quando não tá no... no, no curso, ou ... E: Na verdade, ou eu tô em casa, ou eu tô na igreja, ou eu
tô na casa de um amigo meu. P: Na igreja aqui do bairro? E: É. É um desses três lugares. Se quiser me procurar,
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eu tô em um desses três. P: Desculpa [ problemas com o protetor de calos novamente] Sim, aí você tava falando
que, ou tava na igreja, ou tá na casa do seu amigo, ou ... E: Ou tá na escola P: Tá na escola... E: E na terça e quinta
à tarde, eu tô nesse curso. P: Unhum E: Mas, essa é minha rotina. Até porque eu não sou muito de... mudar mesmo.
P: Unhum. Aí você participa do Mais Educação? E: Só no dia que eu não vou pra, pro curso, porque... assim, não
tem como eu tá em dois lugares ao mesmo tempo P: Unhum E: Aí, só na segunda, quarta e sexta. P: Você participa
da oficina de que professor? E: Na verdade, é... eu só participo de português e matemática. P: Unhum E: Entendeu?
Mas é só isso. [ som parecido com o dos instrumentos da banda da escola] P: Já participou de oficina da banda?
E: Não, nunca. P: Nunca? Nunca teve interesse? E: É... eu já... eu só gosto de cantar música, de tocar não. P: Ah
E: Não é minha praia não P: Ah, você canta? E: É... por rotina, né [ completa com algo que não dá para ouvir P: [
riso] Mas já teve vontade de... E: Não P: Aprender alguma coisa, de cantar... E: Não, eu canto só pra [ trecho não
dá pra ouvir] P: [riso] E: [trecho não dá pra ouvir] gosto mais de música internacional, [trecho não dá pra ouvir]
P: Eu lembro que você, num daqueles dias que eu fui, é... fazer o diário com vocês, lembrou de alguma música,
ou de alguma reportagem, que tinha a palavra emancipar, né? E: Era P: Era alguma música internacional? Ou era...
E: Não, não, não... é... foi numa, foi numa reportagem, não foi numa música. P: É que você falou que tinha sido
nos dois, se eu não me engano. Uma música e uma reportagem. Aí você falou em música agora... E: Mas se eu
ouvi foi numa, numa música brasileira. P: Brasileira? E: Não sei como se fala emancipar na... em inglês [riso] [
alguém na rua passa e fala muita alto] P: [...] Eu não sei como se fala emancipar em inglês. Boa... pergunta, vou
procurar E: [riso] P: Mas, chamou atenção pra você, né, essa palavra? E: É, até porque emancipar é uma coisa que
eu quero muito, me e... emancipar de sí mesmo, eu quero me tornar independente P: Unhum E: Eu quero [trecho
que não dá para ouvir] ser dono do meu próprio nariz, P: Unhum. Mas quando... E: E pretendo nunca sair do
Guarapes, apesar de ... é, terem certas descontentes aí comigo P: Com você? E: É, pessoas que não vão com a
minha cara mesmo P: Tem pessoas aqui no bairro, que não vão com a sua cara? E: Não é bem... pessoas, mas
lugares. Na verdade, não que vão com a minha cara, eu que não vou com a cara é... desse lugar, entendeu? Eu não
gosto muito. P: Qual é esse lugar? E: Ã... é... mais lá pra cima, é num campo perto dalí [ já estávamos descendo a
rua onde fica a praça] P: Tem outro campo? E: É muito violento, muito ... P: Unhum E: Aí eu ... não gosto muito
de passar por alí. P: Unhum E: Entendeu? P: O que é que acontece, assim, que você disse, pra ele ser violento,
esse lugar? E: Já aconteceram várias mortes, assaltos, P: Unhum E: E outra, é... lá também, esse campo, praticam
o esporte que eu detesto, o futebol P: Futebol? E: É [riso] P: Tem muitos lugares na verdade, que praticam aqui,
mas você não gosta especificamente de lá E: Exatamente. Mas eu gosto muito daqui, aqui tem mais coisas legais
do que ... as coisas ruins. P: Unhum. É, quando eu fui conversar lá com a turma, primeiro, uma das coisas primeiras
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que você falou foi... “é bala, é bala” E: [riso] P: Por que você falou isso, e agora tá dizendo isso E: Não, mas é
porque assim, foi só pra descontrair, aquela, naquela hora, P: Anham E: Não é bem bala, bala, bala, na verdade P:
Sei E: Mas também tem P: Unhum E: Geralmente, esses últimos tempo tem sido bem violento, mas foi... pelo que
eu ouvi, foi pelo motivo de terem chegado pessoas de fora, pra... poderem [ trecho que não dá para ouvir] P: Sei.
E: Entendeu? [chegando na praça] Pronto, aí aqui esse é o meu lugar, de bom, porque pela tarde ... [barulho de
ônibus] eu sempre chego à tarde do curso, porque... eu pego arrodeando, aí chego aqui muito tarde. Aí, quando eu
não pego arrodeando, eu chego cedo, eu sento no lugar [trecho que não dá para ouvir] fico lendo o livro que eu
gosto de ler P: Qual o horário mais ou menos, que você faz isso? E: A, é... lá pras quatro horas, quatro e meia.
Geralmente, eu chego aqui de seis e meia. Aí quando eu chego lá pras quatro horas, quatro e meia, aí eu chego e
tento ler meu livro [...] P: Cê para no ônibus aqui? E: É, alí, de frente a sorveteria [ fica na Rua Novo Guarapes,
trecho da entrada do bairro mais próximo da praça] P:Anham, aí você fica quanto tempo aqui? E: Até escurecer,
na verdade, porque ... não gosto de ler na luz do poste. P: [riso] E: Não é legal, aí eu vou pra casa. P: Entendi. E:
Aí eu me arrumo e saio de novo pra ir pra casa de um amigo meu. P: Entendi E: Ou, pro culto... não pro culto,
porque nos dias que tem curso, não tem culto [trecho que não dá para ouvir], geralmente vou pra casa de um amigo
meu mesmo. P: Então, porque você escolheu esses lugar, e não outros? E: Porque aqui é o meu canto de
conforto [ diz palavra que não dá para ouvir] P: É o seu canto de conforto...? E: Aqui tem uma paisagem bonita,
apesar de ser um pouco descuidado P:Unhum... E: Entendeu? P: Qual é a paisagem que você acha mais bonita,
que tem vários lados aqui, né? [ a praça fica no no encontro de 3* ruas] E: A... lá de cima, porque é alto aí dá pra
ver tudo P: Sei ... interessante você dizer isso, porque muitas pessoas falam é... da pracinha de uma forma que tá
sendo menos frequentada né? E: Devido academia, devido ... dizem também que aqui é um... usam também pra
usar drogas lá em cima P: Unhum E: A gente já encontrou vários cigarros já, tal, aí é... por causa disso, mas... isso
acontece só à noite, onde eu não frequento, é só à tarde, e alguns P: Sim, o horário é diferente... E: Exatamente P:
É... você tá aqui no bairro há quanto tempo? E: Eu só tô morando aqui há quatro anos. P: Quatro anos E: Eu morava
aqui antes, quando eu era pequeno, aí quando eu tinha seis anos eu fui morar na Disxt Sept Rosado, aí voltei pra
cá. P: Ainda, é... já tinha essa pracinha quando você chegou aqui? E: Já, já. Agora eu não sei quando eu era
pequeno, porque eu não tinha costume* [ não dá para ouvir] de vir aqui em baixo, eu morava lá em cima. A...
depois que eu vim morar aqui de novo, já tinha. P: Certo. Pronto... a... tem, a gente sabe que tem outras partes
aqui no bairro, né, não só as que são próximas aqui da escola, o bairro tem várias outras partes. Você sabe
o que tem nessas proximidades além da perto da escola? E: Tem, a caixa d’água, tem... o campo, já abriram
uma nova academia perto da igreja, de frente à igreja... P: Que igreja? E: A que eu frequento. P: Mas onde é que é
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essa igreja? E: É de, de... é ... de frente à ladeira [ próxima à praça] P: Entendi E: Na descida P: Unhum E: Entendeu,
onde o 599 passa P: Sei. Eu já sei onde é. [ lembrei da academia parecida com aquelas de idosos, recém chegada,
com equipamentos da cor azul, que vi durante outra entrevista, no turno vespertino]. Aí você sabe de outros lugares
que são mais afastados da escola? Ou o que é que... tem nesses lugares? E: Acho que não, pelo menos no que eu
frequento só... P: Certo. Pronto E: Frequento e sei* né, porque eu não frequento nenhum pouco o campo. P: Nem
ouve falar de, dos outros lugares? E: Não P: Mesmo não frequentando, mas já ouviu falar dos... comentários... E:
Não, é só... é, distante da escola, só. P: Tá. Pronto, você sabe se nesses outros lugares, tem estudantes daí da
escola? E: Tem, tem. Na verdade, até pessoas que não moram no Guarapes, estudam na escola, por exemplo, tem
uma menina que mora na BR, aí ela vem de ônibus todo dia pra cá. Tem outra menina que mora lá em Felipe
Camarão, entendeu? P: Unhum. BR que você fala, é o quilômetro ...? [ na ida para o Guarapes, vindo da Mor
Gouveia, existe o KM 3, conhecido como “curva da morte”, devido sua forma sinuosa, que é perigosa sobretudo
para veículos em alta velocidade] E: É, é, enfim, é o mesmo. P: Anham. Mas é Guarapes, ou não é? E: Não. É, os
Guarapes, pra mim, eu acho que é ... lá [ aponta para a entrada do bairro] P: Na entrada E: É, lá na entrada pra cá
P: Certo [ começa a chuviscar e o entrevistado fala algo que não consigo ouvir; me dirijo à parte da praça
que tem árvores] Vamo procurar abrigo? [...] Vou... mas, é, você conhece pessoas que teriam mais ou menos
a sua idade... ou um pouco mais velhos, ou um pouco mais novos, que poderiam ira pra escola, assim, teriam
idade escolar né, como a gente fala, mas que não vão?

E: Tem, aquelas pessoas que desistem é, a... pra

vontade de aprender, vontade, desiste da escola. P: Desiste da escola E: Eu conheço várias pessoas, P: Anham ...
e você sabe porque essas pessoas desistem? E: Na, pode muitas vezes é pela... falta de vontade, outras é , é... devido
a estrutura da escola, entendeu? P: Unhum. Interessante, falta de vontade e estrutura da escola. Então falta o que
na escola? Falta alguma coisa? E: O... é... faltava ... porque, é... como é que eu posso falar? Tomaram providência
ainda agora de alguns professores. Tipo, de português e geografia, P: Unhum E: mas antes faltava pro... é
professor... é... não vinha verba pra merenda, enfim [...] P: Teve época que não tinha merenda? E: Era. Aí
geralmente, o pessoal reclama muito “ah... só... toddy com biscoito, biscoito com toddy”, enfim P: Anham E: Aí,
diziam que até que pra variar, é dizendo que era toddy com biscoito, botava é... biscoito com toddy P: Ann E: Aí
vairava P: [riso] E: Mas enfim. Aí agora começou a variar mais o cardápio da escola. P: Aí você acha que isso...
é... afasta os alunos da escola? E: É, porque assim, uma pe..., um aluno que não tem vontade de aprender, quando
se tem uma estrutura como essa, a... desaba mesmo, entendeu? Não tem uma... uma base, pra... querer estudar mais
mesmo P: Então a escola poderia fazer alguma coisa... não é... seria a... da vontade do estudante, mas a escola teria
alguma coisa pra fazer E: Teria sim P: Por exemplo? E: Por exemplo... sei lá, melhorar a estrutura, melhorar o
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ensino, P: Unhum E: Por que sempre dá pra melhorar, sempre... dá P: Pronto, pensando na escola como ela tá
agora, o que é que você acha que, deveria... E: Pronto, agora já providenciaram muito, porém, foi tarde demais.
Pessoas já saíram, entendeu? P: Por exemplo, o que é que não tinha, que providenciaram E: Os professores
providenciaram, os coordenadores modificaram, a estrutura tá melhorando cada vez mais, mas... ainda... tem
muita... caminho pra andar ainda. Pra chegar à perfeição* P: Unhum P: Certo. Nesse caminho, você poderia dar
exemplo de uma coisa que você acha interessante pra fazer agora? E: Sei lá... mais esportes, sei lá... uma área de
lazer num fim de semana, P: Área de lazer no final de semana, na escola? E: Biblioteca, [...] porque a biblioteca tá
meio que... parando de funcionar, então... acho que isso prejudica* [...] o aluno. P: Certo, interessante que você
falou a área de lazer no final de semana, porque tem a questão dos campeonatos de futsal E: É P: Tem alguns
casamentos, né? E:Exatamente P: Que acontecem... E: Porém, é... são só uns esportes que umas pessoas de fora
pede pra ser na escola. Mas é de puro interesse da pessoa, entendeu? De fora, querem, “ah, vamo procurar um
canto,tranquilo” pro Varela, entendeu? E não é assim que deve ser; deve ser uma pessoa da escola, se mobilizar
pra no fim de semana, ter “ah, tem uma hora de voley, uma hora de futsal, uma hora de basquete, enfim, porque a
es... cola é pra isso, entendeu? É pra nos... ajudar. P: Unhum E: A se mobilizar. P: Certo. É... então não seria só...
a pessoa procurar, mas seria a escola procurando... E: Anham... é tipo, se maomé não vai à montanha, a montanha
vai até Maomé. Entendeu? P: [riso] E: A escola procura mais atrair ao jovem de hoje em dia, pra não sair usando
drogas, bebidas, enfim. P: Então você acha que a escola tá ou não tá atraindo... E: No momento não. Ainda não o
suficiente. [silêncio] P: Unhum. Pronto, eu vou, eu tinha aqui uma sequência de perguntas, mas eu vou pra
uma que eu achei interessante fazer agora, mas depois eu volto para as outras. É... tenta pensar no que é
próxima... proximidade, o que é se aproximar. E: Aproximar, é quando tá perto. Porém, a gente só quer tá perto
de uma coisa que nos faz bem. Então, uma coisa ruim, que parece aos nossos olhos, não vai nos aproximar, só vai
nos afastar. Então, se a escola propor algo bom e melhor, vai atrair cada vez mais os olhares dos jovens, entendeu,
ele vai atrair a ele a... estudar cada vez mais, e não a... errar, praticar outros erros, tipo fumar... usar drogas, assim.
P: E você acha que a escola se aproxima do cotidiano dos estudantes? E: Dos estudantes que já estão na escola
sim, mas eu acho que... na minha opinião, que nos que tão fora e que precisam, não, não tá chamando atenção. P:
Não tá chamando atenção E: Até porque o, a, o próprio apelido do, a maioria aqui do Guarapes conhece a escola
[diz o nome] como colégio velho, entendeu? P: Colégio velho E: Aí então precisa dessa estrutura [ trecho que não
dá para ouvir] é necessário P: O que que é o, quando dizem “ah, o colégio velho”, o que que tão querendo dizer
com isso? E: Quer dizer que desde a fundação dela, não modificaram muita coisa, entendeu? Ele continua sendo
velho. P: Unhum E: Precisa... a, tem uma pintura legal, ou uma atração legal, entendeu? P: Unhum E: Algo do tipo
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P: Tô entendendo. Então você acha que ela se aproxima do cotidiano dos alunos que estão na escola, e de alguns
que precisam, não se aproxima E: Não P: Então você acha que ela teria importância nisso, qual o papel da
escola pra você, por exemplo? E: Pra mim é importante porque, se... eu não estou com meus amigos, ou se não
no curso, eu estou lá, na escola. Entendeu? P: Unhum E: Então ela... vamo supor que ela é minha segunda casa,
porque na minha casa mesmo eu só vou pra dormir. Entendeu? Pra viver, eu vivo nela, então, é importante pra
mim pra devido ao meu cotidiano, minha vida, porque ela, ela faz parte da minha vida P: Unhum E: entendeu? P:
Unhum E: Eu gosto muito de estudar, então a escola me atrai cada vez mais P: Então, o papel da escola, ele depende
do estudante, ou... o papel da escola parte dela... como é que você acha que, que, é o papel da escola E: Eu acho
que o papel da escola é só ... é... não deixar que o jovem se atraia pra, pra outras coisas, entendeu? Mas para atrair
e dar um conhecimento cada vez mais. P: Unhum E: Pra ele ser alguém na vida, e não sofrer tanto. P: Entendi.
É... pronto. Nesse sentido, eu queria sa... pen... pedir pra que você pensasse no que é relação. E:Tipo? P: O
que que é relação pra você, porque a gente se relaciona com pessoas, com lugares, com as coisas... E: Anham ...
Então pra, na minha opinião, relação é quando a gente gosta daquilo e quer tá sempre... ter uma relação. P: Unhum
E: Por exemplo, com ela, ou seja, ter um contato verbal, pessoal, com aquela coisa P: Unhum E: Entendeu? E:
Porque aquela pessoa, aquele lugar, aquela coisa nos atrai. Nos... brilha ao nosso olhar, nos nossos olhares, por
exemplo. P: Certo. Agora vamos pensar na escola e no bairro. Você acha que a escola, ela se relaciona com
o bairro? E: Sim, a escola com o bairro, mas na relaciona na questão, tipo “ah, eu preciso de um lugar pra, por
exemplo, casar, pra jogar o futebol” aí, a escola tá disponível pra isso. Mas... a ... a... população Guarapes que vai
até a escola, e não a escola que vai até a população. Porque, na minha opinião, deveria haver essa troca, tanto a
população ir até a escola, quanto a escola ir até a população. P: Unhum. Então você falou, né, que ela se relaciona,
tem essas questões aí, mas você acha que a maneira como ela se relaciona, é o ideal? Tá bom, ou poderia melhorar?
E: Com certeza poderia melhorar, e bastante. P: Como? E: Entendeu? Tipo, é, como eu falei, melhorar a estrutura,
porque tipo “ah, o Francisco Varela melhorou bastante, então bora lá ver como é que tá”. Os ensinos também,
entendeu? Numa atração melhor. P: Unhum E: Entendeu? Pra atrair os olhares juven... dos jovens. P: Certo.
Pronto, é... voltando um pouco para as questões dos locais aqui no bairro, é... lendo os diários, a gente
percebe que, a grande maioria, ela fala mais dos lugares perto da escola. A gente sabe que o bairro tem
vários locais, mas tem uns que são mais próximos da escola. É... aí eu queria saber, se tem algum motivo
pra que isso aconteça. E: Eu acho que é pelo motivo dessas pessoas viverem próximos da escola. E as pessoas
que moram [diz “oi” para alguém que passava próximo] e as pessoas que moram longe demais, é, vivem só no
lugar deles, e quando vem para a escola, só tem uns mínimos lugares para poderem ir, entendeu? P: Unhum E: Aí,
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restringe muito a escola. P: Restringe muito a escola. Tem poucos locais pra ir, por isso que elas não falam, ou...
E: Acho que... sim, tem poucos lugares pra ir, por exemplo, pracinha, assim, prum... uma pessoa que não conhece
nada, “ah, bora se divertir”. Só tem pracinha, campo, e... academia, pronto. Chegou P: Mas tem canto que tem
tipo o morro, a maré... tem outros locais E: É, a, o morro também é bom, é... não, tinha esquecido o morro, porque
eu tinha esquecido o morro, porque eu não sou muito, eu não frequento muito ele, entendeu? E... a maré, tem
alguns problemas lá que dizem que tem bicho, enfim, a maré é cheia de fezes, enfim, P: Unhum E: Aí não se dá
bem de uma diversão P: Então, é, escolheram esses lugares, pesando no que pode ser pra diversão, ou, o, ou ... E:
Pra diversão, e que não prejudicasse a saúde, ou ... P: Huum E: a opinião de cada um, entendeu? P: Sei. Então
escolher um local assim, que prejudicaria, não seria interessante para colocar no diário? E: Não. Porque a, “ah,
bora alí, é, tipo, na maré... bora” a gente vai alí, encontra uma cobra, tal, acabou nosso dia. Entendeu? Um... acho
que na minha opinião, que num favorece muito não. P: Então, seria pra favorecer as informações que, que se
encontram alí no diário E: Unhum P: Tá certo. É... pronto, agora se eu perguntasse, né, o que é que você sabe
sobre o bairro Guarapes, E: O que eu sei do bairro Guarapes P: Anham E: O que eu sei do bairro Guarapes. É
que... tem muitas pessoas que gostam, de... viver aqui. Acho que poucas não gostam daqui. Até porque é um bom
lugar de se conviver. Enfim, é isso. E as pessoas que ... “ah, já teve isso”, tipo bala, enfim... são as pessoas que
vem de fora, entendeu? Vem pra prejudicar mesmo. P: Entendi. É... pronto, pra finalizar aqui, você acha que
tem algum problema entre... existe algum problema entre as pessoas da escola que estudam ou trabalham,
e as pessoas do bairro? E: Acho que não. P: Unhum E: Eu acho que não tem nenhum problema não. Eu acho que
mesmo, é, não tem vontade de ir para... no bairro, pra... se mudar mais P: Não tem vontade de... E: É, não tem
vontade, não tem interesse... por que na minha opinião se eles quisessem ir mesmo, eles iriam... P: Você tá falando
de quem?Da... E: É, da escola P: Então você acha que seria importante eles irem no... E: Muito! P: em outros locais
do bairro? O que você acha que eles poderiam fazer nesses outros locais E: Sei lá... é... tipo, acabaram de fazer o
“Pedaguara” [ pedalada do Guarapes que aconteceu em comemorações à semana da pátria, durante o início do mês
de setembro], porém, até onde eu fiquei sabendo, o Pedaguara não foi aqui nos Guarapes, P: Não, não foi [ eu
lembrei que estive no momento do evento] E: Foi... em outro canto. Poderia ser aqui, entendeu? Tem vários cantos,
lugares para... lugares legal para fazerem esse tipo de atividade, e não aconteceu aqui. Entendeu? P: Unhum... pra
você teria sido interessante se tivesse acontecido aqui E: Muito, até porque já tá dizendo Pedaguara – guara , guara
de Guarapes. Não aconteceu nos Guarapes. P: Você acha que teve algum motivo pra não ter acontecido aqui? E:
Até onde eu sei, não. Não sei qual foi o motivo dele não ter sido aqui. P: Certo. Bom, é... foi isso, eu queria saber
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se teria alguma coisa pra falar mais, se você acha que é importante sobre tudo isso que a gente falou até agora. E:
Acho que não, aqui é muito bom de se conviver, P: [riso] Anham. Tá ok, obrigada [digo o nome do entrevistado.
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Apêndice J - Desenhos repostas para a Questão 01 do diário

Figura 1- Tales, masculine, 15, vespertino

Figura 2 – Bélgica, feminino, 14, vespertino
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Figura 3 - Cristiano, masculino, 17, vespertino

Figura 4 – Keyla, feminino, 17, vespertino
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Figura 5 – Dominique, masculino, 16, matutino

Figura 6 – Esther, feminino, 14, matutino

168

Figura 7 – Helisabeth, feminino, 15, vespertino

Figura 8 – Kiba, masculino, 14, matutino
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Figura 9 – Loreta, feminino, 14, matutino

Figura 10 – Magnólia, feminino, 15, vespertino
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Figura 11 – Oiac, masculino, 15, vespertino

Figura 12 – Pâmela, feminino, 14, vespertino
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Figura 13 – Pain, masculino, 16, matutino

Figura 14 – Sophia, feminino, 13, vespertino
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Figura 15 – Stephany, feminino, 13, matutino
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Anexo D – Localização do ecossistema manguezal e estuário do Potengi/Jundiaí
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Anexo A - Localização do Bairro Guarapes na cidade de Natal

(Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Natal/RN.
Adaptado pela autora)
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Anexo B – Mapa do Bairro Guarapes

Mapa do Bairro Guarapes (Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo –
SEMURB, Natal/RN. Adaptado pela autora)
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Anexo C – Mapa de localização da escola e seu entorno mais próximo

Mapa de localização da E. M. Francisco de Assis Varela no bairro Guarapes (Fonte:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Natal/RN. Adaptado pela
autora)
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Anexo D – Localização do ecossistema manguezal e estuário do Potengi/Jundiaí

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Natal/RN.
Adaptado pela autora

