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Resumo 

O presente artigo propõe apresentar experiências de estagiários de três escolas do ensino público e 

privado da Zona Sul do Rio de Janeiro. Procurando refletir e analisar as condições de ensino nessas 

instituições, como, por exemplo, o espaço escolar, a arquitetura e psicopedagogia. Outras questões 

desenvolvidas neste trabalho se baseiam no legado da estrutura de ensino grego antigo e suas 

implicações nas práticas atuais, assim como demonstrar que a relação da Educação com a Geografia é 

histórica, em que a localização e a distribuição dos espaços destinados à educação fazem parte dos 

planejamentos urbanos existentes em diferentes países do mundo. O local destinado para as escolas e 

as representações simbólicas presentes na mesma expressam uma cultura, uma economia e uma política 

de uma sociedade. 

 

Palavras-chave: Espaço escolar, ensino-aprendizagem, lugar.  

 

Resumen 

El presente artículo se propone presentar las experiencias de los alumnos em prácticas de três 

escuelas de ensino secundario público y privado de La Zona Súr de Río de Janeiro. Buscando 

reflejar y analizar las condiciones de la educación en estas instituciones, como el espacio escolar, la 

arquitectura y la psicología educativa. Otros temas desarrollados en este documento se basan en el 

legado de la antigua estructura de la educación griega y sus implicaciones en las prácticas actuales, así 

como demostrar que la relación con la Educación en la Geografía es histórico, como la ubicación y 

mailto:rageo18@hotmail.com
mailto:thatianammc@gmail.com


3 
 

distribución de los espacios para la educación son parte de la planificación urbana en los diferentes 

países del mundo. El sitio dedicado a las escuelas y las representaciones simbólicas presentes en la 

misma expresan una cultura, una economía y una política de la sociedad. 

Palabras-llave: Espacio escolar,  ensino-aprendizaje, lugar. 

 

 

Introdução  

 

As experiências de estágio em três escolas do bairro da Gávea, Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro, proporcionaram análises dos seus espaços escolares em que tanto a arquitetura 

quanto as relações pessoais e subjetivas dos alunos foram de extrema importância para a 

consolidação deste trabalho. 

A primeira escola, que chamaremos de escola Azul, foi fundada em 1970, num período 

turbulento da História do país e do mundo, um momento dominado pela ditadura no Brasil. A 

Escola começou na Gávea, depois passou a ter outras unidades em outros bairros da cidade. 

Valores e comportamentos universalmente questionados à época provocaram mudanças nas 

escolas para que elas pudessem lidar com a formação de um cidadão para os tempos atuais. A 

Escola Azul busca nos grandes teóricos da educação, entre eles o educador brasileiro Anísio 

Teixeira, a base para sua proposta educacional. A escola possui uma postura de permanente 

reflexão, com estudos sobre as teorias educacionais clássicas e as teorias contemporâneas 

sobre aprendizagem, tendo em vista as necessidades futuras da sociedade em que vão viver as 

novas gerações.  

O nome da escola foi inspirado em um sistema educacional desenvolvido por Anísio 

Teixeira, em 1932, que propôs o desenvolvimento completo do aluno, em uma visão holística da 

educação. 

A segunda escola (Escola Municipal Amarela) foi construída na década de 1960 (em 

meados de 1968), com um nome de Escola Estadual GA. Mas com a fusão do Estado da 

Guanabara, ocorre uma união com o colégio primário GF. Durante mais de trinta anos, atendeu 

todo o ensino fundamental, com aproximadamente cinquenta turmas. Era considerada uma 

escola de referência, sendo uma das cinco maiores escolas do estado. Para ser aluno dessa 

escola, as crianças eram sujeitas a diversos processos seletivos. 

Próximo do ano 2000, a escola passa por uma grande reformulação em sua estrutura, 

em que é dividida novamente em duas instituições. A E.M. SVM (anteriormente Escola GF) era 
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destinada ao primeiro segmento (em média alunos de 6 a 10 anos), possui hoje um total de vinte 

turmas. A segunda, a E.M. Amarela, possui trinta e duas turmas de sexto ao nono ano do ensino 

fundamental (alunos entre 11 e 14 anos). 

Por último a terceira escola, a qual denominaremos de Verde. Foi criada em 1956 como 

Colégio de Aplicação da PUC/RJ. A sua principal função era a formação de docentes para o 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. E as principais funções da escola, segundo as próprias 

opiniões dos seus coordenadores são: “levar, através da formação da consciência crítica, à 

conscientização das estruturas de injustiça e dominação que caracterizam nossa realidade 

latino-americana e brasileira. E mostrar a urgência de uma ação transformadora inspirada nos 

valores evangélicos, capaz de lutar para alcançar a promoção do homem e lhe proporcionar os 

bens necessários ao desenvolvimento do seu ser individual e social.” 

Os estágios supervisionados nas escolas tinham como objetivo acompanhar as aulas 

dos professores regentes e contribuir, quando oportuno, com colocações e informações 

relevantes no contexto das aulas. 

  

O legado grego para o espaço escolar de hoje 

Antes de discutirmos a arquitetura da escola e a psicopedagogia que envolve a mesma, 

é importante ressaltar que a educação e a sua importância na sociedade vem desde a Grécia 

Antiga, em que os filósofos gregos se voltavam para uma formação integral do indivíduo-

cidadão, ou seja, uma formação de corpo e espírito, embora a ênfase se deslocasse ora mais 

para o debate intelectual ou mais para o preparo militar. A educação espartana estava pautada 

no preparo militar. Após permanecerem com a família até os sete anos, as crianças recebiam do 

Estado uma educação pública e obrigatória. Como todos os gregos, os espartanos estudavam 

música, canto e dança coletiva. Até os 12 anos as atividades lúdicas predominavam, depois 

aumentava o rigor da aprendizagem e a educação física se transformava em verdadeiro treino 

militar. A educação moral valorizava a obediência, a aceitação dos castigos, o respeito aos mais 

velhos e privilegiava a vida comunitária. Sob esses aspectos, as organizações da juventude 

espartana se assemelham bastante às dos Estados totalitários, como o nazismo, no século XX. 

 Segundo o historiador grego Tucídides (século V a.C.), Atenas foi “a escola de toda a 

Grécia”. De fato, a concepção ateniense de Estado fez surgir à figura do cidadão da pólis. Ao 

lado dos cuidados com a educação física, destacava-se a formação intelectual, para que melhor 

se pudesse participar dos destinos da cidade. De acordo com Maria Arruda Aranha (2008) 

grandes filósofos gregos se dedicaram a ampliar a educação e se utilizou de diferentes espaços 

para isso, como Sócrates que reunia informalmente seus discípulos na praça pública, local este 
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que servia de “sala de aula”, onde o aluno poderia estar aprendendo a teoria e a prática ao 

mesmo instante, pois dali onde eles estavam podiam acompanhar o movimento da cidade, além 

de estarem ocupando um espaço de todos. Platão e Aristóteles utilizavam os ginásios de Atenas 

para lecionar, já instigando assim, a necessidade de se ter uma estrutura física para a prática 

docente. Já nesse momento histórico as “escolas improviso” apareciam como alternativa a 

ausência de espaços construídos para essa finalidade. Enfim, podemos perceber como as 

antigas cidades-estado gregas, Esparta e Atenas, deixaram valores e materialidades que até 

hoje nós a utilizamos ou deveríamos utilizar no planejamento urbano das cidades. 

 As escolas, atualmente, conciliam tanto a prática do preparo ao corpo, princípio 

espartano, nas aulas de educação física, quanto à prática do preparo espiritual com o debate 

intelectual, princípio ateniense, nas aulas realizadas em sala. 

 

 

Espaço escolar, arquitetura e psicopedagogia. 

 A Escola Azul é dotada de uma boa infraestrutura e espaço físico, que possibilita a 

ocorrência de diversas atividades pedagógicas em seu interior. Quadras esportivas (Figuras 1 e 

2) e tendas construídas na escola propiciam espaços de sociabilidade e de preparo físico dos 

discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2: Estrutura da quadra esportiva. Fonte: Imagens retiradas do site da Escola Azul. 

 

A Escola é marcada pelo convívio dos alunos, professores e funcionários com a Mata 

Atlântica que ocupa 60% da área aproximadamente. A presença das espécies arbóreas no meio 

escolar é benéfica em relação a vários quesitos como o conforto térmico gerado pelas mesmas. 

As copas das árvores geram um microclima favorável ao tempo atmosférico externo à escola. A 

vegetação propicia um referencial prático, na qual os professores de Biologia e Geografia podem 



6 
 

utilizar a mesma como exemplo, o contato direto com a vegetação amplia o conhecimento dos 

alunos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Professora de Ciências Naturais ensinando os seus alunos ecologia dentro da própria escola. Fonte: Site 

oficial da Escola Azul. 

 

 

O rio Rainha atravessa a instituição, sendo possível também realizar experimentos com 

o mesmo. Um dos professores já coletou porções da água do rio e as levou para o laboratório da 

escola para analisar a qualidade da água. Com isso, percebemos como alguns elementos 

naturais presentes no espaço da Escola podem servir para consolidar o ensino oferecido em sala 

de aula. Aproveitar as materialidades presentes na escola é fundamental na relação ensino-

aprendizagem. 

Continuando a analisar a infraestrutura local, podemos citar os corredores da escola 

(Figuras 4 e 5), bem arejados e amplos, possibilitando o deslocamento rápido, se necessário, e a 

possibilidade de vários alunos estarem juntos ao mesmo tempo, para conversarem ou apenas se 

dirigirem para a sala de aula ou para o pátio da escola. Nas paredes do corredor existiam janelas 

espelhadas bem grandes, possibilitando quem passasse pelo mesmo ver o que ocorria dentro de 

sala. Ao mesmo tempo em que essas janelas possibilitavam a vigilância por parte de quem 

passava no corredor, possibilitava, também, a entrada de luz solar, economizando assim energia 

elétrica. 

As salas de aula são claras por conta das luzes fluorescentes instaladas e a cor branca 

das paredes e do teto, possibilitando assim uma maior atenção por parte dos alunos no texto 

escrito no livro, no caderno, na folha entregue pelo professor e até mesmo na observação por 

parte do professor do comportamento da turma em sala. 
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Conforme Agustín Escolano, “em toda essa planificação panóptica e taylorista do espaço 

escolar, subjaz uma política social que controla os movimentos e os costumes”. A disciplina do 

tempo educativo, a regularidade de seus ritmos, o ordenamento da vida passou a fazer parte do 

currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras. 4 e 5: Corredores da Escola Parque exemplificando a sua possibilidade de vigilância através das altas e 

grandes janelas presentes em todas as salas de aula. Fonte: Site oficial da Escola Azul. 

  

Antony Giddens (GIDDENS apud ESCOLANO) contribui ao dizer que a espacialização 

disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e se observa tanto na separação das salas 

de aulas como na disposição regular das carteiras, coisas que facilitam, além disso, a rotina das 

tarefas e a economia do tempo. Essa espacialização organiza os movimentos e os gestos. 

 As teorias modernas da arquitetura sustentam que as pessoas e os objetos se 

relacionam precisamente através da separação no e pelo espaço. O espaço é planejado para 

vigiar o andamento de todas as seções (segmentos de unidades espaciais como: sala de aula, 

do diretor (a), banheiros). 

 Essa lógica espelhada foi levada para a construção dos banheiros da escola também, 

em que o “jogo” de espelhos de dentro e fora do mesmo possibilita quem está dentro do 

banheiro olhar quem está lá fora e vice-versa, porém há outro problema, pois o banheiro 

feminino e o masculino estão um ao lado do outro, esse “jogo” de espelhos possibilita uma 

pessoa estar dentro de um dos banheiros “olhar” para o outro. Existem janelas grandes (Figura 

6) dentro do banheiro que facilita quem está passando do lado de fora, olhar para dentro. 

 A presença de DataShow nas salas de aula facilita muito o aprendizado dos alunos. 

Vídeos e imagens são utilizados para exemplificar o conteúdo exposto pelo professor. Isso 

mostra como a tecnologia é uma ferramenta essencial na construção do conhecimento dos 

alunos. O professor deve sempre estar acompanhando as mudanças que ocorrem na sociedade, 
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e deve com isso saber incorporá-las na sala de aula, pois os alunos lidam com essas tecnologias 

a todo instante no seu cotidiano e ignorar esse fato é não estar sabendo transpor externalidades 

no ambiente escolar. O aluno que vê na escola o que ocorre no seu mundo fora dela, se 

identifica e se move a querer ir para a mesma, a escola não fica deslocada da realidade do 

aluno, do seu mundo vivido fora dela.  

 A escola faz parte do cotidiano do aluno, faz parte do lugar dele, e como nos lembra Ana 

Fani Carlos (1996), “o lugar é à base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade 

habitante-identidade-lugar”. Com isso temos que a escola representa uma identidade em que na 

mesma existem múltiplas identidades que configuram o espaço escolar que é o lugar de cada 

um. Cada aluno habita esse espaço, produzindo e reproduzindo sua identidade em um lugar que 

faz parte do seu cotidiano, do seu mundo vivido. A escola é um dos vetores que reproduzem as 

relações de produção.  

 Ana Fani Carlos (1996), ainda contribui com a noção de que o lugar se refere de forma 

indissociável ao vivido, ao plano imediato. E é o que pode ser apropriado pelo corpo. A escola 

sendo encarada como um lugar, podemos dizer que ela faz parte do mundo do vivido dos 

alunos, isto é, o modo como é produzido à existência social dos seres humanos. 

 A Escola Azul não chegou a realizar nenhuma obra impactante que tivesse que mudar 

toda a sua estrutura original, apenas um detalhe ou outro. A planta da escola não foi possível ser 

acessada por motivos de segurança da mesma, apesar da direção da escola ter sido assegurada 

de que ela não seria divulgada, apenas para fins científicos.   

 Segundo Escolano, a escola é uma experiência decisiva na aprendizagem das primeiras 

estruturas espaciais e na formação de seu próprio esquema corporal. E ainda faz ressalva para 

duas observações importantes ao se analisar o espaço escolar; a primeira delas é referida à 

história arquitetônica da escola; e a segunda aos processos psicopedagógicos que se operam no 

sujeito que frequenta a escola. 

 A arquitetura nos permite realizar diversas leituras. Apesar de algumas escolas 

realizarem pequenas reformas ao longo do tempo, o programa arquitetônico original permanece, 

o que nós faz atentar para o fato de que em uma mesma escola podemos perceber diversas 

temporalidades arquitetônicas, em que as reformas decorrem do fato da mesma buscar atender 

as demandas da sociedade, como: mais alunos se matriculam, é necessário assim ampliar o 

espaço físico da escola, ou a escola passa por reformas a fim de modernizar o seus espaços 

internos atraindo assim uma nova geração de pais que buscam matricular seus filhos em escolas 

que acompanham o que há de mais atual no mercado e nas artes. 
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 A arquitetura como forma de escritura no espaço, expressa um discurso inovador. 

Constitui-se num importante fator de modernização do ensino. Faz parte da reordenação do 

território. As estruturas arquitetônicas são percebidas e experimentadas de forma diferente pelos 

alunos, professores e estagiários que por ela circulam. Milton Santos nos faz lembrar que uma 

mesma forma (no caso uma arquitetura escolar) pode ter várias funções. Além do fato de Santos 

ainda abordar e contribuir com a ideia de rugosidade, em que a arquitetura de uma escola 

representa várias temporalidades justapostas presentes no espaço atual. A rugosidade no 

mostra os diferentes momentos históricos no qual o homem foi (re)produzindo o espaço vivido. A 

arquitetura escolar, como definiu G. Mesmin (1967) (apud ESCOLANO) pode ser considerado 

inclusive como “uma forma silenciosa de ensino”. 

 Escolano aborda com clareza a sua percepção da importância e desempenho da 

arquitetura na aprendizagem escolar ao mencionar que: 

    

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de 

ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e 

motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 

culturais e também ideológicos (pág.: 26). 

 

 Numa perspectiva psicopedagógica, os elementos que fizeram e fazem parte do mundo 

escolar causam impressões que os indivíduos levam para a vida toda, como: o seu caderno de 

caligrafia; o seu local favorito na escola; a sua carteira predileta na sala de aula, ou seja, aquele 

cantinho que cada um sentava na hora que começava a aula; dentre outros. O local favorito de 

se sentar na sala pode expressar bastante o perfil dos alunos, estudos feitos na área de 

psicanálise mostram isso. Geralmente, os alunos que sentam na frente, são alunos destemidos, 

que gostam de ouvir e aprender, de participar, os alunos que sentam no centro gostam de ser o 

centro das atenções, os alunos que sentam atrás são mais bagunceiros, não querem prestar 

muito a atenção na sala, ou são alunos que chegam atrasado, por falta de cadeira na frente 

sentam atrás, ou ainda podem expressar uma característica muito peculiar de observação, sobre 

tudo o que acontece na sala, pois sentar atrás permite ter um bom ângulo da sala, permite-se ver 

a totalidade, cada aluno, os movimentos do professor, a possibilidade de esconder algo de 

alguém que está mais a frente (caso clássico da “cola” na hora da prova). Enfim são 

comportamentos, atitudes e pensamentos que estão presentes no espaço escolar, se 

materializam no e pelo espaço. 
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O estudo do espaço e de seus modos de representação e medida constitui, sem dúvida, 

um motivo central em diversas disciplinas curriculares, como: a geografia que auxilia nos modos 

de orientação através de mapas e exercícios corporais, os desenhos de plantas espaciais, da 

casa do aluno, da escola dele, dentre outros; a aritmética e a geometria, em que o espaço-

escola pode ser objeto de exercícios de aplicação do sistema métrico, de medidas e cálculos de 

perímetros, superfícies e volumes; desenho geométrico auxilia na produção de modelos de 

desenhos esquemáticos de fachadas, planos e interiores; e a literatura podendo através de seus 

textos fazer alusões de como a escola é um edifício emblemático de povoados e cidades. 

 O espaço escolar tem de ser analisado como uma construção cultural que expressa e 

reflete, para além de sua materialidade, determinados discursos. O espaço-escola é, além disso, 

um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. 

 Os espaços educativos estão dotados de significados e transmitem uma importante 

quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em 

que impõem suas leis como organizações disciplinares. A questão do currículo oculto é crucial 

nesta análise, pois todo o conhecimento e o código de conduta que os alunos trazem de casa e 

do seu convívio social fora da escola influenciam diretamente no dia-a-dia da sala de aula, e 

cabe ao professor saber conduzir certas potencialidades e fragilidades na sua prática docente. 

Como já mencionava Pierre Bourdieu, filósofo francês, existem os chamados capitais culturais 

que não devem ser ignorados, o capital objetivado, o capital institucionalizado e o capital 

incorporado. Cada um constrói gradual e progressivamente o conhecimento no aluno. O capital 

objetivado estaria relacionado aos objetos que transmitem conhecimento como os livros, os 

quadros artísticos, dentre outros; o capital institucionalizado seria os títulos, certificados que 

comprovam algum curso que o indivíduo tenha feito para lhe qualificar; já o capital incorporado 

seria todo aquele aprendizado que o indivíduo incorporou ao longo do tempo, seja na escola, em 

um curso de língua estrangeira, em casa com a família, em um bar com os amigos, no trabalho... 

E com isso, podemos levar esse capital cultural para a escola. 

 A Escola Parque se localiza como já mencionado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 

uma área que concentra pessoas de alta renda e capital cultural. Os alunos da escola são bem 

instruídos, em sua maioria possuem uma cultura ampla, e são bem ativo-participativos. O acervo 

cultural que os alunos trazem de casa é grande o que contribui muito na sala de aula, em que o 

professor é motivado a estar acompanhando sempre o que está acontecendo na política, na 

economia, na cultura, pois nas situações onde só o professor detém conhecimento e não a troca 

de saberes entre professor-aluno, o professor fica sem ânimo para pesquisar e se atualizar, pois 

qualquer coisa que ele diga está certo e não há ninguém para contestá-lo. 
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 Retornando a análise para as salas de aula (figuras 8 e 9) temos que as mesmas são 

amplas e claras, o que provoca uma maior atenção no conteúdo ensinado pelo professor. Além 

de contar com murais informativos que esclarecem eventuais dúvidas por parte dos alunos. 

A Escola Azul consta com alguns projetos pedagógicos interessantes do ponto de vista 

interdisciplinar. O projeto “Ciência e Arte” realizado todo ano pelos alunos do Ensino Médio 

busca criar um alicerce do que os alunos vem fazendo cotidianamente na escola – tarefas, 

exercícios, desenhos – e o que eles fazem fora da mesma, em que os professores tem o objetivo 

de criar sempre uma proposta nova para ser apresentada no fim do ano para os pais verem o 

que os alunos fazem ao longo do ano letivo. 

 Palestras e debates (Figura 6) são sempre motivados pela coordenação pedagógica da 

escola. Esse ano mesmo, antes das eleições municipais, representantes políticos de quatro 

partidos diferentes foram na Escola Azul apresentar suas propostas de governo e tirar possíveis 

dúvidas dos alunos interessados. Isso é bastante rico do ponto de vista da troca de 

conhecimentos e da prática do ensino oferecido em sala de aula e a realidade, pois os alunos 

tiveram a oportunidade de se esclarecer e mostrar ser um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres frente à sociedade. Eles exerceram a sua cidadania ao estarem dialogando com os seus 

futuros representantes políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Debates e palestras oferecidas dentro da Escola, proporcionando uma troca de conhecimentos 

entre os alunos e os palestrantes. Fonte: Google Imagens. 

 

Deve-se fazer uma ressalva quanto o bom tratamento que os funcionários e os 

professores tem com os alunos. Pois, um ambiente onde as pessoas são bem tratadas e ouvidas 

sempre traz conforte e bem-estar. Pelo menos essa foi à sensação que tive ao estar na escola. 

Todos os que estavam na escola desde alunos a diretores sempre me e se tratavam com 
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amizade e respeito. Esses ambientes motivam os alunos a quererem estar ali a querer fazer 

parte deste lugar. 

 Um ponto importante é a forma como os professores dão suas aulas. O professor Bruno 

utilizava durante suas aulas, recursos didáticos dos mais diversos, desde desenhos bem 

elaborados no quadro negro - um recurso tradicional de ensino - até vídeos transmitidos pelo 

Datashow na sala de aula, buscando trabalhar com as tecnologias voltadas para o ensino. Essa 

forma interativa e não monótona fazia que os alunos gostassem da aula dele e o respeitassem. 

Não eram necessários gritos ou posturas agressivas, bastava, muita das vezes, apenas um 

chiado que os alunos silenciavam. 

 A escola possui todos os segmentos da Educação Básica, desde o Ensino Infantil até o 

Ensino Médio. As aulas de música, que são legados gregos para a educação brasileira, são 

efetuadas para todos os alunos do Infantil até o Fundamental II. Pois, a escola acredita que a 

música é um dos instrumentos de transmissão do conhecimento e possui a capacidade de 

integrar os alunos, independente da sua situação socioeconômica. 

Durante as nossas observações do estágio no 3º ano do Ensino Médio, pudemos notar 

que todos os alunos do não iam de uniforme, pois a escola não os obrigava. Com isso, pude 

perceber como determinadas normas estão sendo alteradas em função de trazer um maior bem-

estar para os alunos e a escola, pois os alunos reclamavam muito do uniforme, diziam que era 

coisa de criança. A escola só pede para que os alunos usem roupas “comportadas” para evitar 

confusões. 

Enfim, a Escola Azul não se enquadra nem em uma escola improviso como as escolas 

que ocorriam na Grécia Antiga, nem no Brasil Colônia, em que qualquer espaço que abrigasse o 

professor e os alunos bastava; nem em uma escola monumento, aquelas escolas que 

demonstravam imponência no espaço, com paredes e colunas grandes, típicas dos períodos 

ditatoriais que ocorreram pelo mundo; nem em uma escola funcional, que tinha um padrão 

arquitetônico mais econômico e simples a fim de atender a população de massa, na qual muitas 

dessas escolas foram construídas para atender o grande número de alunos das classes 

inferiores da economia. A Escola Azul não possui um padrão único de arquitetura, cada unidade 

expressa um modelo, porém todas as unidades seguem a filosofia da educação integral de 

Anísio Teixeira. O edifício construído na unidade da Escola em que estagiamos, não expressa 

simplicidade, nem economia, mais também não expressa elitização e desprezo aos pobres, 

estaria mais voltada a atender qualquer classe social com respeito e indiferença. 

Na E.M. Amarela a maior parte dos alunos é moradora das comunidades Cruzada, 

Rocinha e Vidigal (localizadas na zona sul do Rio de Janeiro), além de alguns residentes em 
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bairros da zona oeste, como o Rio das Pedras, um dos motivos que facilite a conexão entre 

essas zonas é o fato de que duas linhas de ônibus terem seus pontos finais em frente à escola, 

facilitando assim, o acesso à unidade escolar. 

Às quintas-feiras ocorre uma feira livre em frente à escola. Inicialmente, a feira acontecia 

em outra parte do bairro do Leblon, a mudança ocorre pelas inúmeras reclamações dos 

moradores sobre o forte odor e os transtornos causados pela feira. Logo a saída foi encaminhá-

la para a rua onde se encontra a E.M. Amarela. 

Quando questionada sobre as possíveis interferências da feira durante as aulas, já que 

algumas salas encontram-se de frente para tal, a diretora adjunta argumentou que não tinha 

tanta interferência assim, no entanto, alguns alunos foram questionados e relataram que o forte 

cheiro do pescado e o término da feira eram pontos negativos e atrapalhavam um pouco na 

concentração e na fala do professor. 

A escola é considerada privilegiada por possuir uma sala de teatro, biblioteca e sala de 

informática. Além de um elevador para a acessibilidade de alunos com necessidades especiais. 

A problemática acontece que, se o elevador tiver em pane, não existe um funcionário presente 

na escola para resolver e retirar possíveis pessoas presas. Tornando o uso bem reduzido. 

Todas as salas de aula tem um programa denominado Educopédia, que é a presença de 

televisores, DVD e/ou vídeo cassete, data show, caixa de som e um notebook que só pode ser 

utilizado pelo professor da disciplina. Entretanto, ao observarmos algumas salas, notamos o 

pouco uso dessa tecnologia e os próprios televisores se encontravam danificados, sem 

possibilidade de uso algum. 

Atualmente, mais do que nunca, a juventude que estuda nas escolas de hoje, passa por 

um processo de hibridação cultural, onde ela constrói novas práticas sociais, que apresentam 

rupturas e também continuidades. Isso está colocando em xeque, mais uma vez, a condição 

cultural que existia entre os professores adultos, donos do conhecimento e os alunos, 

considerados apenas receptores do conhecimento. Há uma carência enorme do uso dessas 

novas tecnologias em sala de aula, onde o aluno se sinta mais motivado a participar, com um 

dinamismo mais presente em sala de aula. O professor precisa se atualizar, explorar essas 

novas mídias no seu trabalho. 

Outra questão presente na escola são as câmeras em sala de aula, toda sala possui 

câmera de segurança e segundo a gestora da escola "Todos os pais concordaram com o 

sistema. Tanto para a segurança, quanto para o comportamento dos alunos. Não temos mais 

reclamações de furtos de celulares". No primeiro momento, acreditávamos que a utilização 

desse material seria de um constrangimento considerável para os alunos e para os professores, 
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mas que ao analisar as opiniões dos usuários da escola, trouxe melhorias para o cotidiano 

escolar. 

Algo que chama atenção, na arquitetura das salas de aula, é a presença de vidraças na 

parte de cima das paredes. Apesar de termos evidenciado um acidente com uma dessas 

vidraças (um aluno jogou uma espécie de bola, quebrando um desses vidros que acabou caindo 

do lado de dentro da sala e ferindo um dos alunos) a diretora relata que não há histórico de 

ferimento mais grave. 

O currículo é feito pela prefeitura, com determinadas provas do estado, além daquelas 

aplicadas pelos professores, baseada no desenvolvimento das disciplinas no âmbito nacional. As 

avaliações são: a Prova Brasil a nível nacional (IDEB) e a Prova Rio (IDRio). 

 Com índice baixo de evasão escolar, a diretora adjunta credita ao trabalho dos gestores, 

com a constante fiscalização, procura pelos pais e alunos quando o desenvolvimento, disciplina 

ou outro aspecto não estão sendo aceitáveis pelos professores e a direção. 

Quando questionada qual método de aprendizagem era realizado pelos professores, não 

soube distinguir, relatando que a escola não se encaixa em apenas um. Cada professor tem 

liberdade de lecionar conforme os seus entendimentos de processo de ensino-aprendizagem.  

A escola segue um programa de Multieducação, orientado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (“PCNs”) e é adequado à realidade dos alunos e da própria escola, não 

obtendo uma autonomia nos conteúdos. Mas observamos que alguns professores, mesmo tendo 

essas orientações, apresentam resistência aos PCNs, ministrando as suas aulas de uma forma 

mais subjetiva. 

A escola possui alguns voluntários, cedidos pela prefeitura, com a finalidade de auxiliar e 

darem reforços para os alunos mais necessitados, como em matemática e português. Nesse 

momento a coordenação pedagógica solicita auxílio dos pais desses alunos para que eles 

fiquem mais atentos aos processos de aprendizagem que os seus filhos vem realizando. 

Outra atividade que enriquece o currículo dos alunos é a ação conjunta com Núcleo de 

Arte Leblon, que é um grupo de teatro e outras formas de artes, que conquistaram um espaço 

próprio em anexo a escola Amarela. Qualquer aluno, de 4 a 16 anos, que estude em escolas 

municipais, pode freqüentar as aulas ministradas pelos professore das redes municipais de 

ensino desse espaço. 

No novo endereço, o grupo se encontra há quatro anos, trabalhando com as crianças 

que vão antes ou depois de suas aulas, para realizarem oficinas, como teatro, música, pintura, 

etc. 
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Dentre todos os alunos presentes neste núcleo, 137 são da E.M. Amarela, entretanto, 

quando perguntamos a diretora do núcleo, se a participação desses jovens nessas oficinas 

interferia no ensino e aprendizagem, não soube dizer, porque não há um retorno por parte da 

escola se tem essa interferência ou não. O que pode nos dizer é que, durante os ensaios e 

espetáculos os alunos se tornaram mais disciplinados. 

As aulas que freqüentamos foram ministradas pelo professor Guilherme nas turmas 

1702/1704/1706 (7° Ano) no turno da manhã (7:30 até 10:20 hr) às terças e quintas-feiras. O 

professor baseava as suas aulas no livro didático Geografia Crítica: o espaço brasileiro (2011) de 

J. William Vesentinie Vânia Vlach. Durante os dois meses de observações percebemos o seu 

aprisionamento ao livro didático, em que as aulas tinham poucos usos de novos recursos, como 

vídeos, slides, mapas e apenas havia repetições do mesmo sistema de solicitar ao aluno a 

leitura de um trecho, com escassos comentários sobre o trema tratado. 

Ao indicar que o dia da realização da prova estava se aproximando, abriu poucos 

espaços de retirada de dúvidas e diálogos com os alunos. Para Paulo Freire (1996) o diálogo 

entre as os envolvidos no processo da educação é o momento em que os humanos se 

encontram para refletir sobre a sua realidade tal como a fazem e re-fazem. Além de que é muito 

importante que existam as trocas (diálogos) entre os sujeitos das diferentes culturas dentro do 

ambiente escolar, para que assim as diferenças sejam respeitadas, compreendidas e dessa 

forma, o resultado final desse processo seja satisfatório.  

E por fim na escola Verde foi possível perceber que possui uma excelente estrutura, são 

muitas as ferramentas disponíveis ao acesso dos alunos e professores, contando com área 

verde, salas com diversas instalações, além dos muitos funcionários à disposição dos alunos. A 

escola apresenta um caráter de ensino muito interativo e participativo dos alunos, fugindo da 

escolarização apoiada em um ensino técnico, desenvolve o conhecimento levando os alunos a 

pensar por conta própria, aprendendo a enfrentar novos desafios e criando novas respostas em 

vez de somente repetir fórmulas arcaicas. 

Durante o estágio ficou evidente o quão todas as ciências, matérias ensinadas são 

valorizadas da mesma forma, não há sobreposição, sobrevalorização de conteúdos, ou seja, a 

Geografia tem a mesma importância das demais matérias, o que se pode dizer ser uma exceção, 

uma vez que no ambiente escolar são muitas divergências, havendo a depreciação do status de 

algumas ciências em detrimento de outras.  
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Analisando os dias de estágio, as aulas, pode-se dizer que, durante o Estágio 

Supervisionado, observou-se nas aulas do professor Carlos, onde se desenvolveu um trabalho 

sobre Urbanização no Brasil, que o ensino de Geografia não foi tratado como mera descrição e 

enumeração de dados, houve um ensino com uma compreensão do espaço geográfico na sua 

concretude e contradições, alfabetizando o aluno na leitura do espaço geográfico em suas 

diversas escalas, estimulando o pensamento dialético, o pensar em movimento, uma formação 

de conceitos através de um processo criativo orientado para a resolução de problemas.  Os 

alunos foram críticos, mostraram conhecimento de espaço, os conceitos foram passados de 

maneira criativa, fugindo das descrições e enumerações. O professor utilizou-se das falas de 

alguns alunos no quadro, valorizando a autoria dos alunos e suas opiniões. Algumas outras 

aulas, porém, foram meramente informativas, sendo em determinados momentos bastante 

desinteressantes, como nas aulas sobre a Industrialização no Brasil, em que o professor fez um 

aparato histórico, mas não conseguiu desenvolver um pensar geográfico; vale lembrar que estes 

foram raros momentos, visto que, de um modo geral, os alunos eram muito interessados e 

participativos.  

 

Considerações finais 

 

 Os estágios nas três instituições foram experiências educacionais que nos 

proporcionaram um aprendizado amplo no que diz respeito à arquitetura, as simbologias 

presentes na escola, ao comportamento e conduta dos alunos, professores e funcionários, a 

alguns aspectos da psicopedagogia, área da pedagogia que deve ter muita atenção por parte 

dos gestores educacionais, pois possui um papel importantíssimo na educação escolar, dentre 

outros aspectos já mencionados ao longo do trabalho.  

A conscientização do papel da Escola na sociedade, o que ela representa é de um valor 

inestimável e incalculável, pois é na escola e pela escola que a cidadania se constrói, a partir de 

uma gama de valores e práticas que formam o comportamento social. Cada escola expressa 

uma identidade, sua localização e o grupo social que a frequenta compõem um segmento 

importante no tecido urbano da cidade. 

A filosofia que conduz a escola é um dos diferenciais do espaço escolar. A corrente 

filosófica que a estrutura irá influenciar diretamente na formação pessoal e profissional daquele 

aluno que lá estudou um tempo expressivo da sua vida. 
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Externalidades, práticas pedagógicas e identidades culturais devem ser levadas em 

consideração no Planejamento Escolar, não apenas perfis socioeconômicos. 

Os alunos precisam ver sentidos e significados para poderem ir para a Escola, caso 

contrário ele não terá iniciativa alguma em querer sair de casa para ir para a mesma, os pais 

forçarão a sua presença na sala de aula, causando assim, conflitos familiares por motivos de 

falta de estímulo em ir para o espaço escolar. Com isso, o professor tem mais um desafio. 

Com isso, temos que o espaço escolar condiciona a construção de valores éticos e 

morais na vida dos alunos. As materialidades e imaterialidades presentes no espaço escolar 

moldam o indivíduo a ser um cidadão pautado em direitos e deveres. A ser um cidadão 

questionador, reflexivo e crítico.  
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