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RESUMO 

Identificando aspectos de caráter físico e psicossocial que estejam aproximando ou distanciando os 
estudantes de suas escolas, a pesquisa, de cunho quali-quantitativo, objetiva corroborar esta relação, 
tomando por escopo três Sustainable Development Goals propostos pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) na assembleia geral de 2015: saúde e bem-estar, educação de qualidade e paz, justiça e instituições 
eficazes. A bibliografia foi levantada através de consultas nas plataformas: LILACS, Scielo e Pepsic, bem 
como em livros, dissertações e teses. Buscou-se trabalhar conceitos-chave da Psicologia Ambiental, como 
place attachment – tido por uma ligação emocional entre indivíduo e ambiente, para analisar os dados obtidos 
com a pesquisa de campo. O instrumento de coleta de dados se tratou de um questionário com questões 
demográficas gerais, um desenho baseado nos mapas afetivos de Bonfim e questões sobre a relação com o 
ambiente da escola, retirados do trabalho de Felippe. O trabalho contou com uma amostra de 72 estudantes, 
de 13 colégios públicos distintos, que participaram de uma aplicação coletiva. De uma forma geral os jovens 
demonstraram um grande apreço pela socialização dentro das escolas. Mesmo as reclamações, grande parte 
delas orbita um patamar de insatisfação com algum tipo de contato interpessoal, seja pela má educação de 
outros colegas como pela postura adotada por alguns professores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambientes Restauradores; Psicologia Ambiental; Vínculo, Ensino Público. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Hoje provamos de uma liquidez inédita em todos as esferas da vida, e a escola 
enfraquece como ponto de estabilidade na vida de muitos jovens (BAUMAN, 2001). Há uma 
carência de referências das quais os jovens possam incorporar, seja para se inspirar, como 
para negar (GOMES, 2018).  Acredita-se que por muitos se sentirem menos integrantes do 
espaço escolar, é possível que acabem por se distanciar com maior facilidade. Eventos 
como o repetir de ano, o relacionamento com o bullyng, violência, comportamentos 
criminosos, a divergência entre o plano pessoal e o que está sendo ofertado na escola, 
entre outros, acabam por ser aspectos alarmantes quando falamos do afastamento destes 
espaços (BECKER; KASSOUF, 2016).  

Segundo Calligaris (2000), o estágio da adolescência é transpassado por questões 
como o amadurecimento corporal, a pressão para que se passe a atender a uma moratória 
paradigmática e a necessidade latente de assimilação dos valores da comunidade. Um dos 
maiores problemas nisto é que coexiste um conflito em busca do senso de identidade e de 
uma autonomia tão reverenciada, com uma insuficiência de maturidade e oportunidades 
para atender tudo o que lhe é imposto. Nisto, estes jovens tendem a direcionar muito de 
seu investimento psíquico ao tentar entender quem são, se filiando a grupos, explorando 
formas de se vestir, adquirindo comportamentos experimentais. Isto quer dizer que neste 
momento do desenvolvimento, se bem esboçado, a escola terá a oportunidade de se 
aproximar ainda mais de seus estudantes. 

Como um dos grandes propósitos desta pesquisa, estabeleceu-se o anseio em 
colaborar com três dos dezessete objetivos globais de desenvolvimento sustentável (ODS 
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– The Global Goals For Sustainable Development), estabelecidos em 2015 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas e adotados como política pela instituição financiadora desta 
pesquisa (Unicesumar): (1) Saúde de qualidade, (2) Educação de Qualidade e (3) Paz, 
Justiça e Instituições Fortes. Para isto, foram enfocados os conceitos de emoções e 
afetividade ambiental, conforme Cavalcante e Elali (2018), escrito por Bonfim, Dalabrida e 
Ferreira; o conceito de enraizamento, conforme o capítulo 6 do mesmo livro, escrito por 
Massola e Svartman; o conceito de ambientes restauradores, conforme o artigo de revisão 
dos estudos de Ulrich e Kaplan por Gressler e Günther (2013); e o conceito place 
attachment (apego ao lugar), um conceito difuso que, de acordo com Hidalgo e Hernández 
(2001), vem sendo trabalhado em diversos enquadramentos dentro da psicologia 
ambiental. 

As emoções e afetividades, conforte apontam Bomfim, Delabrida e Ferreira (2018), 
podem mediar a integração da realidade imediata e os processos imaginativos. São 
apontadas como pertencentes de uma grande gama, onde estão presentes o nojo, alegria, 
tristeza, etc. Na psicanálise freudiana, tem-se o amor e o ódio como grandes sentimentos 
básicos, sendo o segundo uma grande defesa original em relação à alteridade, como 
pontuado por Barbato (2014). Para os primeiros autores, as emoções parecem se 
aproximar mais de um sistema intuitivo do sujeito, sendo fundamentais para o 
direcionamento do raciocínio e a tomada de decisão. Com isto, e o entendimento de que 
somos constantemente afetados pelo nosso entorno, pressupõem-se que a escolha de 
onde ir e o que vamos explorar, funciona em uma relação dialética entre o conteúdo 
idiossincrásico e os elementos aos quais somos apresentados durante determinado 
momento. É importante salientar que um lugar não pode ser sumarizado em sua 
característica material. Uma vez que contém pessoas, ele passa a existir também no plano 
social, que se refere às relações interpessoais nestes espaços, e no plano do simbólico, 
constituindo a expressão da identidade dos indivíduos que ali passaram (VIDAL; POL, 
2005). 

Inversamente, um ambiente pode ser projetado de forma que afete o organismo, 
provocando maior sonolência, tensão, prazer ou desprazer. Isto abriu portas para o que 
Roger Ulrich, em seus estudos de 1981, coloca como potencial de efeito restaurativo. Em 
trabalhos posteriores, Ulrich (1984) constatou os efeitos positivos na recuperação de 
pacientes que haviam visão de um ambiente natural por meio das janelas de seus quartos 
de hospitais, onde foram registradas diminuições nos níveis de ansiedade, estresse, nas 
doses de analgésicos administrados e no tempo de internação. 

O termo ambientes restauradores teve seu primeiro aparecimento na literatura com 
o já citado Roger Ulrich, em 1983, e Rachel e Stephen Kaplan no mesmo ano. Os estudos 
dividem-se em duas principais linhas teóricas: a de Ulrich, ligada à redução do estresse, e 
dos Kaplan, ligada ao restauro da capacidade de atenção. A primeira teve grande parte de 
seu enfoque na percepção visual dos espaços e as respostas afetivas que ali são 
produzidas. Por conta da busca pela sobrevivência da espécie, o homem faz uso de 
estratégias que requerem decisões afetivas. Uma grande exigência perceptiva do ambiente 
ou a estimulação de alguns comportamentos específicos passam a sobrecarregar o 
organismo com a produção de estresse. Já a segunda linha aponta para a necessidade de 
restauro da nossa concentração. Ao usarmos nossa energia para manter nossa atenção, 
vamos entrando em um estado de fadiga que gera irritabilidade, dificuldade de 
planejamento, sensibilidade reduzida para sinais relacionais interpessoais, controle pessoal 
reduzido e aumento de erros em atividades que demandem de atenção direita 
(GRESSLER; GÜNTHER, 2013). 

Embora as duas linhas teóricas de entendimento dos ambientes restauradores deem 
enfoque para aspectos diferenciados, Gressler e Günther (2013) pontuam o caráter de 
complementariedade que ambas possuem para o entendimento do conceito, já que não 
entram em conflito direto. Isto facilmente amplia o entendimento dos processos de 
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restauração da atenção, especificamente sobre os fatores promotores de restauração, 
propostos por Stephen Kaplan (1995): fascinação (fascination), afastamento (being away), 
extensão (extent)1 e compatibilidade (compatibility).  

Gressler e Günther (2013) entendem o fator fascinação como uma atenção 
involuntária, que não exige esforço ou inibição de estímulos recorrentes. É a capacidade 
de um estímulo de captar o olhar e facilitar o restauro da atenção. Todavia, a fascinação 
sozinha não promove o restauro, sendo necessário sua aparição em conjunto com um 
segundo fator: o afastamento. 

O afastamento se define pela possibilidade espacial e/ou psíquica de distanciamento 
do contexto, da vida cotidiana, dos afazeres. Assemelha-se mais com ideia de fuga do que 
com a percepção de algum estímulo excêntrico ou peculiar (GRESSLER; GÜNTHER, 
2013). Freud (2015), desde o começo do século XIX, já nos alertava sobre a importância 
do fantasiar e a impossibilidade de vivermos somente no plano da realidade, uma vez que 
as nossas próprias pulsões fogem de toda ordem instaurada no social. 

A extensão diz respeito ao ato de explorar e interpretar de um ambiente. Para que 
esta qualidade se mantenha, é necessário que o tédio não se manifeste por um período de 
tempo e que as características do fator sejam suficientes para o engajamento do 
investimento mental (GRESSLER; GÜNTHER, 2013). 

O quarto fator, compatibilidade, trata-se da unificação entre as inclinações pessoais, 
os propósitos pessoais e o suporte do ambiente, que, juntos, tendem a evitar o esforço 
mental por parte do organismo (GRESSLER; GÜNTHER, 2013).  

O terceiro conceito é o de enraizamento (do inglês rootedness), termo discutido por 
Massola e Svartman (2018) para se referir a um forte vínculo psicossocial-socioambiental. 
Atrela-se com o senso de familiaridade, fruto de uma vivência recorrente em determinado 
espaço. Tuan (1980, p. 4-5) faz uma breve análise antropológica de três povos, os !Kung 
Bushmen, do deserto de Kalahari; os Pigmeus, da floresta do Congo; e os Tasaday da ilha 
de Mindanao, nas Filipinas. Os três grupos têm em comum suas permanências seculares 
no mesmo território, onde encontraram em seus espaços todos os recursos que necessitam 
para garantir a sua sobrevivência. Por conta disto, em nenhuma destas comunidades é 
estimulada a curiosidade de conhecer terras além de suas fronteiras, o que significa e 
comprova que o senso de enraizamento pode ser culturalmente estimulado, contanto que 
haja condições favoráveis para a vinculação. 

Tuan (2013) aponta em seu livro Espaço e Lugar, no capítulo de título “Tempo e 
lugar”, como estas duas variáveis podem se articular. Para ele, o mundo é um espaço 
caótico de significados, e o lugar, um local organizado. Conforme acreditamos na 
possibilidade de permanência em um espaço e vamos sistematizando nossa relação com 
ele, passamos a elaborar progressivamente o que o autor entende por “lar”. A estadia 
prolongada nos espaços passa a gerir este senso de familiarização, e por conta disto, 
ambientes como a escola tendem evocar um forte senso relacional, uma vez que serve de 
cenário para um grande trecho da vida de cada estudante – o que não garante que a 
qualidade desta relação será obrigatoriamente positiva. 

O quarto conceito, de place attachment (apego ao lugar), é composto, de acordo 
com Elali e Medeiros (2011), por três dimensões essenciais para sua compreensão. A 
funcional, a simbólica e a relacional. A dimensão funcional é referente ao aspecto físico do 
espaço. Como ele cativa, encoraja, inibe, etc. Todas as ações dos sujeitos que ali estão 
presentes e sendo afetados por todos os estímulos. A dimensão simbólica tem sua gênese 
no contexto sociocultural de quem se relaciona com o espaço. É totalmente atravessada 
pelas vivências do indivíduo e/ou do grupo. Já a dimensão relacional é correspondente ao 

 
1 Os termos being away (afastamento) e extent (extensão) também podem ser encontrados na literatura sobre 
Psicologia Ambiental traduzidos como escape e escopo, respectivamente (CAVALCANTE; ELALI, 2011). 
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entrelaçar entre o social cotidiano e as características do ambiente. Refere-se ao contexto 
e os papéis que estão sendo interpretados ali. Para Giuliani, Ferrara e Barabotti (2000), o 
place attachment vai sendo desenvolvido de forma gradual, conforme o sujeito vai 
experienciando suas vivências. É diretamente afetado pela interação de como o ambiente 
é percebido frente às necessidades dessa pessoa ou grupo, por como o ambiente se 
relaciona com seu próprio senso de identidade, o tempo em que passa neste ambiente e a 
familiaridade com este espaço. 

Através dessa fundamentação, buscou-se compreender um pouco da situação que 
alguns estudantes, participantes das atividades organização não governamental PROMEC 
(Proteção ao Menor Carente de Sarandi), vivenciam em suas escolas – todas da rede 
pública. Estas instituições de ensino foram vistas como um local de convívio detentor de 
potencialidades para exploração e análise, não só de não só aspectos funcionais, mas 
principalmente simbólicos e relacionais (CAVALCANTE; ELALI, 2011). Isso tende a 
contribuir não só para uma diminuição de atos depreciativos e violentos, como acreditam 
Felippe, Raymundo e Kuhnen (2013), mas também a contribuir com o próprio processo de 
aprendizagem, de acordo com o olhar que Ferreira e Acioly-Régnier (2010) lançam sobre 
os estudos de Henri Wallon, que destaca a importância da afetividade no aprendizado. 
 
2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa é caracterizada como uma investigação de cunho qualiqualitativo 
realizada com alunos participantes das atividades de 2019 do PROMEC (Sarandi/PR). Os 
serviços da ONG têm por objetivo direcionar alunos carentes da rede pública para vagas 
de emprego da categoria Jovem Aprendiz. De acordo com a Secretaria da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humanos (2019), por aprendiz caracteriza-se a pessoa entre 14 e 24 anos que 
esteja matriculada e frequentando uma escola. Os alunos são provenientes de 13 diferentes 
instituições de ensino da rede pública da região metropolitana de Maringá/PR, sendo estas 
majoritariamente de Sarandi/PR, um município satélite de Maringá/PR. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) sob o parecer 3.492.645. 

Apesar de uma amostra reduzida, julgou-se oportuna a possibilidade oferecida pelo 
PROMEC de coletar dados de diferentes escolas da região de forma simultânea. A análise 
posterior, mesmo que longe de uma conclusão estatística, será feita como uma busca por 
indicadores positivos e negativos na experiência dos voluntários.  

O instrumento de coleta de dados adotado é uma mesclagem do mapa ambiental 
utilizado na dissertação de mestrado de Felippe (2010), sob orientação da Dra. Ariane 
Kuhnen, aplicado por Felippe, Raymundo e Kuhnen (2013) em uma escola da rede pública 
de Florianópolis/SC; e o Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA) desenvolvido na 
tese de doutorado de Bonfim (2010), método que visa tornar tangível e sintetizar os 
sentimentos vivenciados quanto a um determinado espaço. A escolha pela unificação 
metodológica foi uma alternativa para viabilizar a aplicação do questionário em um grande 
número de instituições. O instrumento aplicado por Felippe (2010) requisitava o uso de uma 
planta arquitetônica do espaço físico, ponto que se tornaria impraticável, já que seria 
necessário entrar com 13 solicitações diferentes na prefeitura local, contar com o 
consentimento para uso de todos os materiais e, ao fim, adequar tudo ao pequeno 
cronograma desta pesquisa. Logo, possibilitar que os próprios voluntários desenhem a 
forma que vivenciam o espaço, conforme o instrumento de Bonfim (2010), não só 
possibilitou a concretização da pesquisa, como se mostrou uma forma de economizar 
recursos. O instrumento permite a expressão dos afetos dos estudantes em relação ao 
ambiente através de ilustrações e a escrita de forma complementar. Esta expressão é 
utilizada para investigar a estigma de lugar, construída neste trabalho com as relações que 
o participante irá fazer e os sentimentos que serão expressados ao dar suas respostas 
analisando o próprio desenho na folha do questionário. 
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Para Felippe, Raymundo e Kuhnen (2013), um material que submete a realidade a 
elementos imagéticos torna o processo investigativo atraente e menos enfadonho, tanto 
para o pesquisador, como para o pesquisado. Por se tratar de um trabalho com jovens, 
julgou-se o método adequado, com potencial para reter a atenção dos voluntários.  

Na elaboração das demais questões do questionário, foram feitas algumas 
adaptações no instrumento de Felippe (2010), originalmente criado para ser auto aplicado 
em situações coletiva. As mudanças foram feitas para se ajustar a realidade do PROMEC, 
de acordo com as primeiras informações levantadas. Este conhecimento foi adquirido 
através de consultas online e conversas com a psicóloga durante duas visitas realizadas. 

A amostra utilizada é de 72 estudantes entre o 8º ano do ensino fundamental e 
alunos que recentemente terminaram o ensino médio, com idades entre 14 e 20 anos. Do 
total de voluntários, teve-se a presença de 42 pessoas do sexo masculino e 29 do feminino, 
selecionados por conveniência conforme a manifestação de interesse em participar da 
pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi entregue uma semana 
antes da aplicação para os alunos com idade inferior a 18 anos, onde deveriam 
obrigatoriamente trazer assinado por seu responsável no dia da aplicação do questionário. 

No dia da aplicação, juntou-se todos os estudantes em um salão disponibilizado por 
uma igreja católica próxima à sede do PROMEC. Este salão, com capacidade para 
comportar uma média de 100 pessoas, foi ocupado por 72 alunos, a psicóloga da ONG, a 
fonoaudióloga e o pesquisador responsável por coordenar a coleta de dados. Inicialmente 
foi feita a chamada nominal dos presentes pelas duas profissionais, para que em seguida 
fosse dado espaço para uma apresentação da pesquisa, instruções sobre o questionário e 
entrega do material. Os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa, a 
qualidade sigilosa das respostas e que a qualquer momento poderiam interromper sua 
colaboração sem que isso acarretasse em qualquer tipo de ônus. Não foi estabelecido um 
limite de tempo para o preenchimento da folha de perguntas, que tomou aproximadamente 
uma hora para ser finalizado por todos os presentes. 

O questionário aplicado aos estudantes foi dividido categoricamente em três partes. 
A primeira constituída de questões referentes aos dados demográficos e informações gerais 
sobre a vida escolar – idade, sexo, instituição de ensino, há quanto tempo estuda no local, 
reprovações, uso de medicamentos, consumo de álcool, uso de cigarro, qualidade de sono, 
qualidade da alimentação, qualidade dos relacionamentos interpessoais, relação familiar, 
se faz tratamento psicológico, se faz uso de medicamentos e como se relaciona com o 
trabalho realizado em sala pelos professores.  

A segunda referente ao vínculo com o ambiente – está organizada em escala tipo 
Likert, contendo cinco pontos de alternativa para alguns ambientes gerais encontrados em 
escolas: sala de aula, banheiro, pátio, biblioteca e quadra esportiva, respectivamente. 
Quem respondia teve que assinalar a frase que melhor se encaixava com o seu sentimento 
em relação ao espaço determinado. Conforme feito por Felippe (2010), os dados referentes 
aos itens 1, 3 e 5 da escala foram codificados com o valor 5 quando a resposta assinalada 
foi “concordo totalmente”.  Com a resposta “discordo totalmente” foi atribuído o valor de 1. 
Os itens 2 e 4 receberam uma codificação invertida, de modo que 1 correspondesse à total 
concordância e 5 à total discordância da alternativa lida pelo voluntário.  A inversão dos 
valores se deu como forma de evitar a aparição do efeito de halo, apontado por Ghiglione 
e Matalon (1992). Os escores totais de cada ambiente analisado foram contados e divididos 
pelo número de respostas. Por conseguinte, somou-se as cinco alternativas de cada item 
e dividiu-se por cinco, para que a média do valor fosse tirada como representante da 
pontuação final de apego de por cada local.  

A terceira referente ao Mapa Afetivo e as questões de exploração sobre a vinculação 
– onde foi necessário desenhar dois locais da escola em que se tem maior apreço. Por 
conseguinte, foi preciso justificar a escolha destes espaços. Também foi pedido que fossem 
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apontados dois locais que menos agradam e explicar a resposta. As respostas abertas 
foram organizadas de acordo com temáticas. 

 
3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Com a obtenção dos resultados através da aplicação coletiva do instrumento de 
coleta de dados, foi possível traçar um perfil geral dos 72 estudantes que responderam o 
questionário. Identificou-se uma preponderância de jovens do sexo masculino que 
procuram as atividades do PROMEC. Quanto à idade, jovens entre 15 e 17 anos 
correspondem a 79% do valor total, no qual a mesma porcentagem contempla a quantidade 
da série que mais aparece nas respostas, alunos entre o 1º e 3º ano do ensino médio. Do 
tempo de estudo na instituição de ensino atual, 42% está a mais de 5 anos e 48% entre 1 
e 5 anos; o que significa que quase todas as respostas são provenientes de estudantes que 
tiveram tempo para estar se vinculando com o espaço no qual estudam. Sobre a dinâmica 
de sala, 71% alegaram acompanhar o conteúdo ofertado em sala e 31% diz procurar o 
professor em caso de dúvidas; nota-se aqui uma fragilidade na relação entre aluno 
professor. 

Os relacionamentos interpessoais com os colegas recebeu uma atribuição positiva, 
onde 92% das respostas ficaram entre “Ótimos” e “Bons”. Sobre o sono, aparentemente 
35% alega estar tendo uma qualidade “regular” ou “ruim”, o que possivelmente está 
impactando diretamente no processo de aprendizado (VALLE; VALLE; REIMAO, 2009).  
Outro aspecto importante para se destacar é que, como já dito, o PROMEC visa direcionar 
os jovens à oportunidades de emprego; contudo, de acordo com Pereira et al. (2011), a 
presença do trabalho na vida de estudantes tende a reduzir o seu tempo dormindo em 
aproximadamente 1,5 horas. 

Quando questionados sobre a saúde, 22% afirmaram possuir algum problema de 
saúde. De dentro dessa quantia, 21% disseram ter ansiedade e 11% depressão. 

Na segunda parte do questionários, os alunos responderam sobre algumas 
impressões gerais a respeito de alguns espaços de suas escolas (Tabela 1). Destas 
respostas, foram calculados os escores para cada local. 
 
Tabela 1. Escores gerais do índice de apego aos espaços nas escolas. 

 
Apego à 

sala de aula 
Apego ao 
banheiro 

Apego ao 
pátio 

Apego à 
biblioteca 

Apego à 
quadra 

esportiva 
Escores de 

apego 
3,2 2,8 3,5 3,4 3,7 

Fonte: autoria própria. 

 
Dos espaços questionados, a quadra e o pátio das escolas geralmente são os 

espaços em que os estudantes se sentem mais apegados. Ambos os locais possuem em 
comum o a característica de serem ambientes de sociabilização; o pátio marcado pela 
possibilidade de descanso e restauração psíquica, e a quadra pelo diversão que os jogos 
esportivos oferecem. Por conseguinte se tem a biblioteca, um local marcado pelo 
isolamento social e estudos, sejam referentes ou conteúdo ofertado em sala ou não. A sala 
de aula seguiu com a segunda menor pontuação, seguida do banheiro – é importante 
salientar que por se tratar de uma escala Likert de cinco alternativas, o maior escore 
possível é cinco, enquanto o menor possível é um. As particularidades de cada espaço vão 
ser discutidas com a análise dos Mapas Afetivos e os locais de menor e maior preferência. 

Na questão aberta em que os alunos deveriam desenhar dois locais que mais lhes 
agradam em suas escolas (Tabela 2), 29,5% destes mostraram de alguma forma preferir a 
sua relação com o espaço da quadra esportiva; todavia, das 36 ilustrações, 28 foram feitas 
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sem detalhamento algum – indicados pelo tema “subjetividade”, o que inviabilizou a 
categorização da temática a respeito do motivo da escolha. Em segundo lugar, teve-se o 
pátio, com 16% das respostas; a sociabilidade e a possibilidade de descanso foram as 
temáticas prevalentes. Nos dois casos, tem-se a possibilidade de restauração da 
concentração, já que a sociabilidade pode acabar se tornando uma ação de descontração. 
Em terceiro local, tem-se a biblioteca com 12% das respostas; acredita-se, pelo caráter das 
temáticas relacionadas, que o motivo maior para a escolha deste ambiente tenha sido o 
isolamento: seja para estudar, buscar silêncio ou evitar estar próximo dos outros 
estudantes; este isolamento pode ser analisado em alguns casos como uma possível busca 
por uma possibilidade de restauro dos níveis de concentração.  
 
Tabela 2. Desenhos e temáticas dos mapas afetivos. 

Local desenhado Temas f TOTAL 
Cantina 
 
 

Alimentação 
Objetividade 
Felicidade 

1 
4 
1 

6 

Refeitório 
 
 

Alimentação 
Sociabilidade 
Objetividade 

7 
3 
3 

13 

Banheiro Objetividade 1 1 

Sala 
 
 
 
 
 

Ordem 
Estudos 
Objetividade 
Pertencimento 
Acolhimento 
Isolamento 

1 
4 
3 
1 
1 
1 

11 

Frente da sala Tranquilidade 1 1 

Pátio 
 
 
 

Objetividade 
Sociabilidade 
Descanso 
Espaço 

7 
6 
6 
1 

20 

Quadra 
 
 
 
 

Objetividade 
Esportes 
Competição 
Sociabilidade 
Carinho 

28 
2 
1 
3 
2 

36 

Biblioteca 
 
 
 
 

Leitura 
Objetividade 
Solitude 
Interesse 
Ordem 

4 
4 
2 
2 
2 

14 

Canto da escada Proteção 1 1 

Laboratório Objetividade 1 1 

Laboratório de informática Objetividade 1 1 

Sala de vídeo Entretenimento 2 2 

Palco 
 

Objetividade 
Sociabilidade 

1 
1 

2 

Escola como um todo Conhecimento 1 1 

Portão da escola 
 

Acolhimento 
Encarceramento 

1 
4 

5 

Sala de reuniões Objetividade 1 1 

Não compreensíveis - 6 6 

TOTAL:   122 

Fonte: autoria própria. 
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Os temas que dependem de alguma forma dos aspectos de socialização 
(acolhimento, sociabilidade, competição, pertencimento e esportes) correspondem a 15% 
das temáticas. Os temas que não destacam ou são isentos da presença do social (solitude, 
isolamento, leitura, ordem, descanso, tranquilidade, espaço, interesse) representam 16% 
das temáticas – é importante notar que a quantidade das respostas que se relacionam com 
a vontade de permanecer em grupo e sozinho foi praticamente a mesma. Os temas 
“objetividade” e “não compreensíveis”, somados correspondem a 49% das respostas. O 
termo “objetividade” foi usado para se referir às respostas nas quais o voluntário não fez 
um desenho propriamente dito ou não se estendeu para além da planta baixa sem 
quaisquer detalhes do espaço ao qual se referia. 

Quando questionadas sobre os dois locais de menor predileção, as respostas dadas 
pelos voluntários foram agrupadas em temas (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Desenhos e temáticas dos mapas afetivos. 

Local de menor predileção Tema da justificativa f TOTAL 
Banheiro 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de higiene 
Espaço para cabular aulas 
Não discorreu 
Falta de educação dos colegas 
Preconceito 
Pouco cuidado com o espaço 
Falta de privacidade 
Estrutura ruim 

11 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 

24 
 

Biblioteca 
 
 
 
 
 

Não gosta de ler 
Funcionários desagradáveis 
Poucos materiais 
Multa cara 
Não discorreu 
Os livros do local não agradam 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

9 
 

Secretaria 
 
 
 

Constrangimento 
Atendimento ruim 
Broncas 
Professores mentem 

2 
2 
2 
1 

7 
 

Diretoria 
 
 
 
 

Broncas 
Não discorreu 
Medo das pedagogas 
Não gosta dos professores 
Sente-se estressado 

7 
2 
1 
1 
1 

12 
 

Atrás da escola 
 

Espaço em que os alunos namoram 
Presença de pessoas estranhas 

1 
1 

2 

Quadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujeira 
Equipamentos desgastados 
Não gosta de Educação Física 
Não discorreu 
Odeia perder 
Costuma se machucar 
Muito sol 
Alagamento 
Problemas pessoais 
Só olhar os outros jogar da 
arquibancada 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
 

Corredor 
 
 
 

Pouco espaço 
Lotação 
Bagunça 
Sente-se intimidado pelos colegas 

1 
1 
1 
1 

4 
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Sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotação 
Bagunça 
Não gosta dos colegas 
Professores ruins 
Professores xingam 
Não gosta de ficar parado 
Não gosta de aulas 
Não gosta de ser observado 
Pressão dos professores 

2 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

20 
 

Sala de espera Apertada 1 1 

Mesas de Tênis Bullyng 1 1 

Pátio 
 
 
 
 
 

Lotação 
Não tem área coberta 
Bagunça 
Problemas com a convivência social 
Falta de privacidade 
Sente-se intimidado pelos colegas 

5 
1 
3 
1 
2 
1 

13 

Setor pedagógico 
 

Não discorreu 
Chamam os pais 

1 
1 

2 
 

Gol da quadra Diz ser péssimo goleiro 1 1 

Refeitório 
 
 
 
 
 
 

Lotação 
Poucos bancos e mesas 
Mal cuidado com os móveis 
Falta comida 
Brigas frequentes 
Não discorreu 
Bagunça 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
 

Laboratório de informática Equipamentos muito antigos 1 1 

Laboratório Nunca foi 1 1 

Laboratório de Matemática Não gosta de cálculos 1 1 

Laboratório de Ciências Não discorreu 1 1 

Bloco das salas Local abafado 1 1 

TOTAL:   121 

Fonte: autoria própria. 

 
Dos locais de menor preferência, em primeiro lugar foi apontado o banheiro, com 

20% das respostas; o motivo de maior desagrado foi a falta de higiene, que parece estar 
relacionado principalmente com a falta de educação e os atos depreciativos dos colegas, 
já que não houve nenhuma crítica direta ao trabalho dos profissionais de limpeza. Em 
segundo lugar foi apontada a sala de aula, com 16,5%; as razões da escolha se mantiveram 
bem plurais, mas percebeu-se que somente um aluno disse não gostar de aulas e dois 
disseram se incomodar ao ficar parados. Isto significa que possivelmente todas as outras 
respostas estão diretamente relacionadas com a função profissional dos professores, que 
está sendo mal exercida, e/ou o comportamento dos outros alunos que está se tornando 
um obstáculo ao processo de aprendizagem. 

As reclamações a respeito da estrutura física do ambiente (temas: local abafado, 
equipamentos muito antigos, falta comida, mal cuidado com os móveis, poucos bancos e 
mesas, não tem área coberta, apertada, pouco espaço, alagamento, muito sol, 
equipamentos desgastados, sujeira, poucos materiais, os livros do local não agradam, 
pouco cuidado com o espaço e estrutura ruim) correspondem a 19% das respostas. A 
princípio, foram percebidos poucos indícios de possíveis casos de bullyng ou afins. Todavia, 
salienta-se que a metodologia não tinha por propósito explorar esta questão. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
O que mais chamou atenção foi peso do fator de sociabilidade como processo 

fundamental e de maior destaque à vinculação às escolas. Uma boa sociabilidade pode ser 
trabalhada de forma que venha a ser o maior elo entre o jovem e sua instituição de ensino, 
da mesma forma que relacionamentos negativos neste ambiente podem se tornar grandes 
obstáculos à aprendizagem (FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010). Outro aspecto foi o 
balanço que apareceu em muitos jogos de desenhos referentes à necessidade de 
sociabilidade e de isolamento, praticamente na mesma proporção. Apesar de uma forma 
geral os alunos preferirem o pátio e a quadra para conversarem e se relacionarem, 
houveram alunos, houveram exceções, da mesma forma que alguns iam até locais como a 
biblioteca em busca de maior privacidade. 

Sobre a aplicação coletiva do questionário, foram percebidos alguns problemas no 
andamento das tabulações. O salão em que a aplicação foi realizada não possuía carteiras, 
somente assentos. Acredita-se que por conta disto, muitos alunos tiveram dificuldades em 
responder as questões; talvez tenham sido mais sucintos em suas respostas e muito mais 
objetivos nas ilustrações. O motivo que reforça esta hipótese foi o fato da enorme 
quantidade de desenhos (49% das respostas) incompreensíveis ou sem qualquer tipo de 
esforço, como por exemplo desenhar somente um retângulo. 

Um outro ponto sobre diz respeito a como as perguntas do instrumento de coleta de 
dados foram ordenadas. Conforme o modelo utilizado na tese de Felippe (2010), os 
estudantes foram questionados dentro de um modelo de escala Likert sobre alguns 
ambientes gerais de suas escolas, para que após isso fosse solicitado que desenhassem 
dois locais de maior agrado. Suspeita-se que direcionar a atenção dos alunos voluntários 
para ambientes já pré-determinados tenha influenciado algumas das respostas, por isso 
sugere-se que a ordem dessas questões seja invertida em futuras aplicações. 
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