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OLIVEIRA,  E.  V.  Espaços  Públicos  e  Privados  em  um  Ambiente  Escolar:
Interação  dos  Alunos  Nesses  Espaços.  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,
apresentado à Universidade Federal Fluminense, x p., 2016.

RESUMO

Como os alunos têm utilizado os espaços públicos do ambiente escolar? Esta é a
questão-problema que norteou o estudo que teve como objetivo demostrar como as
configurações de espaço apresentadas nas relações sociais construídas a partir da
interação  aluno,  espaço  e  escola  vendo  como  fazem  um  ambiente  público  se
transformar  em  privados  segundo  a  vontade  de  seus  agentes  (alunos).  Com  o
estudo,  busquei  refletir  sobre  conceitos  que  pudessem  me  auxiliar  na  pesquisa
realizada no IFF de Campos dos Goytacazes, por meio de entrevistas, para melhor
compreender  o  modo  como os  indivíduos  têm utilizado  os  espaços  públicos  na
atualidade.  Além  das  apropriações  formais  e  teóricas,  busquei  valorizar,  as
apropriações informais que vem sendo utilizadas nos espaços públicos e para tanto,
realizei minha pesquisa com alunos, devidamente matriculados no Instituto Federal
Fluminense em Campos dos Goytacazes. O que conclui com a pesquisa é que os
alunos, fazem uma apropriação muito singular dos espaços, por eles utilizados, na
referida instituição de ensino.

Palavras-chave: Espaços. Públicos. Privados. Ressignificação.
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OLIVEIRA, E. V. Public and Private Spaces in a School Environment: Interaction
of Students in these Spaces. Course Conclusion Paper, presented to Fluminense
Federal University, x p., 2016.

ABSTRACT

How have students used the public spaces of the school environment? This is the
problem-oriented  question  that  aimed  to  demonstrate  how  the  configurations  of
space presented in social relations constructed from the interaction student, space
and school seeing how they make a public environment become private according to
the will of its agents (Students). Through the study, I sought to reflect on concepts
that could help me in the research conducted at the IFF in Campos dos Goytacazes,
through interviews, to better understand how individuals have used public spaces
today. In addition to the formal and theoretical appropriations, I sought to value, the
informal  appropriations  that  have  been  used  in  public  spaces  and  for  that,  I
conducted  my  research  with  students,  duly  enrolled  at  the  Federal  Institute
Fluminense in Campos dos Goytacazes. What concludes with the research is that
the students, make a very unique appropriation of the spaces, used by them, in the
referred institution of education.

Keywords: Spaces. Public Private. Re-signification.
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1 INTRODUÇÃO

Todas  as  vezes  que  pensamos  em  algum  lugar  pelo  qual  passamos

temporariamente ou no qual permanecemos por alguns períodos de nossas vidas

surgem, em nossas mentes, muitos pensamentos, imagens e reflexões. Passamos

diariamente, por ruas, bairros, casas, instituições e pessoas, todavia, poucas vezes,

ou  quase  nunca,  nos  perguntamos  sobre  os  tipos  de  espaços  que  formam um

determinado local e se estes espaços são públicos ou privados. 

Sendo  assim,  o  presente  estudo  se  propõe  a  pensar  as  diferentes

configurações que um mesmo espaço pode tomar e as relações sociais construídas

a partir da interação entre as pessoas que convivem nesse espaço. 

Mas afinal, sabemos diferir os espaços públicos dos espaços privados? Saber

essa  diferenciação  é  importante,  pois  muitas  vezes,  os  espaços  públicos  são

utilizados pelos indivíduos como espaços privados. 

No  que  compete  aos  espaços  públicos,  uma  coisa  é  certa:  as  pessoas

deparam-se  diariamente  com  espaços  públicos,  em  diferentes  níveis  de  uso,

finalidades e motivações. Com isso, a dinâmica dos espaços públicos vem sendo,

constantemente,  transformadas,  assim  como  a  relação  das  pessoas  com  esses

espaços.  Grosso  modo,  poder-se-ia  dizer  que  espaços  públicos  são  lugares

administrados pelo governo e que pertencem à população de modo geral e não a um

único indivíduo ou empresa, por exemplo: praças, ruas, parques, avenidas, praias,

escolas públicas, dentre outros; e, espaços privados, aqueles que pertencem a uma

pessoas ou empresa,  por  exemplo: casas,  lojas comerciais,  escolas particulares,

entre outros. Os cuidados relativos aos espaços públicos são de responsabilidade

do  governo  e  os  relativos  aos  espaços  privados  de  responsabilidade  de  seus

proprietários.

Apesar de ser do governo a responsabilidade de cuidar dos espaços públicos,

cabe a nós cidadãos mantermos estes espaços preservados. Muitas pessoas ainda

destroem estes  espaços  pichando-os  e  depredando-os.  No  entanto,  os  atos  de

destruição e deterioração desses espaços é crime e o infrator pode ser preso. Para

melhor analisar o modo como as pessoas têm utilizado e se apropriado dos espaços

públicos e privados, optou-se por realizar uma pesquisa em um ambiente escolar em



que ocorre a interação entre os alunos e o espaço. Acredito que essa análise seja

importante, pois a escola apresenta aos alunos um ambiente com uma estrutura e

configurações  espaciais  bem definidas.  Nesse  trabalho  procurei  relatar  como os

alunos transformam o espaço escolar e sua relação com esse espaço. O que me

levou a estudar esse tema vai desde o fato ter feito estagio neste espaço e ter visto

os alunos usando o espaço de forma variada como um espaço publico de forma

privada , com isso me levou a realizar uma pesquisa de campo, entrevista em áudio

baseado  em  um  questionário,  sobre  a  perspectiva  de  consegui  entender  essa

dinâmica da utilização do espaço e as relações sócias que acontece nesse meio

levo em consideração o conceito de espaço de autores como D’Matta, Gofman e

Manhani e colocando minha contribuição através do que vivenciei em campo. 

Todavia, de acordo com o desejo de cada aluno o uso desses espaços pode

mudar  variando  sua  configuração.  Essas  novas configurações  terminam fazendo

com  que  um  ambiente  público  se  transforme  em  privado,  levando  em  conta  a

vontade de seus agentes (alunos). 

O  local  escolhido  para  realização  da  análise  foi  o  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF Fluminense). Para analise utilizei

observação  de  campo  e  entrevista  e  analise  bibliográfica,  o  ponto  principal  da

entrevista  era  procurar  entender  a  relação  aluno/espaço  e  pensar  as  diferentes

configurações que um mesmo espaço pode tomar e as relações sociais construídas

a partir da interação alunos e espaço. A escola apresenta aos alunos um ambiente

com  uma  estrutura  e  configuração  espacial  definida;  todavia,  de  acordo  com  o

desejo de cada aluno sua utilização pode mudar variando sua configuração. Com a

pesquisa, busquei demonstrar como essas novas configurações fazem um ambiente

publico se transformar em um ambiente privado segundo a vontade de seus agentes

(alunos). A sala de aula é um ambiente escolar e outros momentos como uma sala

de estar, mesmo a escola com seu Código de Convivência, se pode perceber que os

alunos  tem  um  jeitinho  de  adapta-las  de  forma  que  possam  passar  por  esse

ambiente muitas vezes com o código se adaptando a eles. Vale ressaltar que o

referido regulamento tem como objeto normatizar os conjuntos de direitos, deveres,

obrigações e procedimento relativo ao corpo discente da instituição em sua atuação

nas  atividades  educativas,  formativas  e  de  representação,  tendo  em  vista  a

preservação da segurança, da integridade física, psíquica e moral e da dignidade
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dos  discentes,  bem  como  a  preservação  dos  direitos  democráticos  de  livre

organização, expressão, manifestação e direito a informação.

Todavia, o que se tem podido observar é que alguns alunos tem encontrado

um  “jeitinho”  de  adaptar  os  ambientes  escolares  de  modo  a  passar  por  esse

ambiente, muitas vezes, sem restrições comportamentais; sendo esse o objeto da

presente  pesquisa,  que se  foca em analisar  o  espaço público  e  privado em um

ambiente escolar e a interação dos alunos nestes espaços.

O estudo foi construído sob a perspectiva de autores como DaMatta (1986) e

Goffman (2002),  Magnani  e  Souza  (2010),  coadunando  suas  ideias  com ótimos

referenciais teóricos. Optei por estes autores, pois estes apresentam componentes

fundamentais para que possamos compreender, espaço público e privado, interação

e  relações  sociais  na  escola.  Os  diferentes  contextos  apresentados  por  esses

autores da relação com o espaço e suas interações é importante para compreensão

deste estudo. 

DaMatta (1986), ao abordar a construção do Brasil como sociedade apresenta

casa e rua como elementos fundamentais para explicar espaço público e privado.

Essa forma de pensamento é utilizado por ele, não com o objetivo de explicar o

Brasil, mas como uma forma de demonstrar a relação social que existe nestes dois

espaços  e  que  os  hábitos  e  costumes  do  país  nada  mais  são  do  que  uma

construção social de gerações que formam, junto a outros componentes, como a

colonização, o Brasil que conhecemos. 

Já Goffman parte da interação face a face como ponto principal para explicar

a relação entre as pessoas. Enquanto Magnani (2010) faz uso de vários conceitos

para definir a utilização dos espaços que são denominados por eles como pedaço,

mancha, trajeto e circuito. Estes autores se propõem a compreender estes espaços

e as transformações que ocorrem de acordo com seus ocupantes. 

Enfatizo  que  para  um  especial  significado  no  âmbito  da  apropriação  dos

espaços públicos, muitas vezes, como espaço privado, pode se apresentar como

fator propício à ampliação da compreensão dos desejos e das necessidades dos

indivíduos e os vínculos que estes indivíduos criam com o ambiente. 

Mas afinal, como os alunos têm utilizado os espaços públicos do ambiente

escolar? Esta é a questão-problema que norteou o estudo que teve como objetivo

demostrar  como as configurações de espaço apresentadas nas  relações sociais
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construída  a  partir  da  interação  aluno,  espaço  e  escola  vendo  como fazem um

ambiente público se transformar em privados segundo a vontade de seus agentes

(alunos).

Responder ao questionamento proposto e alcançar o objetivo acima exposto

é importante, pois as apropriações, ainda que intuídas e adaptadas, não implicam,

necessariamente,  em  inadequações  ou  indícios  de  marginalidade.  Podem,  ao

contrário,  ser  fruto  de  criatividade,  capacidade  de  melhor  aproveitamento  de

infraestruturas públicas e podem, ainda, servir de subsídios para alimentar alguns

projetos e construções futuras de ambientes dessa natureza. 

Levando em conta o problema que norteou a pesquisa e o objetivo que se

pretendeu alcançar, optou-se por uma pesquisa do tipo qualitativa. Sendo pesquisa

qualitativa aquela que visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema

por meio de levantamento bibliográfico, entrevista e observação.
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2  CONSTRUÇÃO  E  SIGNIFICADO  DOS  ESPAÇOS  PÚBLICOS  E  PRIVADOS:
Aspectos Teóricos 

Vamos  dar  início  a  esse  capítulo  propondo  alguns  questionamentos:  os

espaços públicos são importantes? De modo geral, o conceito de espaço público

tem suscitado muitas discussões e divergências. Porque isso ocorre? E o que é

mais importante: como definir, de modo preciso, um espaço que deve ser de todos?

As  literaturas  que  se  limitam  a  analisar  estes  espaços  têm  partido  de

diferentes áreas de conhecimentos; todavia, tem sido difícil encontrar uma definição

concisa e definitiva. Sua definição tem sido difícil,  devido às inúmeras análises e

conceituações que possibilitam inúmeras configurações e dinâmicas.

Damatta nos mostra o espaço publico e privado relacionado com casa e rua,

Magnani nos explica publico e privado com a mesma definição de Damatta já para

Goffman espaço privado é todo espaço fechado que precisa de autorização para

entrar. 

Com isso podemos perceber que os espaços utilizados pelos alunos de forma

diferente  da  que  muitas  vezes  foi  projetada  nos  faz  fazer  uma  nova  leitura  da

originalmente criada e com isso vemos publico, privado, interações face a face e

pedaços interagindo com essa nova customização espacial.

2.1 ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO POSICIONAMENTO DE DAMATTA

Segundo DaMatta (1986, p. 25) “no Brasil, casa e rua são como os dois lados

de uma mesma moeda. O que se perde de um lado, ganha-se do outro”.

Em sua análise sobre o Brasil,  DaMatta (1986a) revela um país construído

pelas possibilidades humanas e pelas possibilidades universais1. O “jeito” de cada

sociedade é único, segundo ele se fossemos mudar o jeito que os brasileiros são,

não teríamos brasileiros, mas sim outro grupo de pessoas que se encaixariam em

outro país e não no Brasil. No entender do autor há uma dualidade que define a

1 Cada sociedade é definida pelo  jeito  que faz as coisas sendo definida pela  condição humana
(comer, vestir, religiosidade e outros).
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identidade brasileira, onde cada qual com seu jeito único nesses espaços paralelos

e com definições diferentes, ao perguntar uma pessoa o que ela pensa sobre o

espaço  casa  e  o  espaço  rua  terá  classificações  bem diversificadas,  esses  dois

espaços são marcados por oposições lar e vida.  

Sob esse prisma, o antropólogo Roberto DaMatta nos ensina que

Há uma divisão clara entre dois espaços sociais fundamentais que dividem
a vida social brasileira: o mundo da casa e o mundo da rua — onde estão,
teoricamente, o trabalho, o movimento, a surpresa e a tentação. É claro que
a rua serve também como o espaço típico do lazer.  Mas ela,  como um
conceito inclusivo e básico da vida social — como “rua” —, é o lugar do
movimento, em contraste com a calma e a tranquilidade da casa, o lar e a
morada (DAMATTA, 1986, p. 19).

Esse espaço é classificado como o  espaço dos sentidos já  que cada um

desses espaços provocam um tipo  de sensações,  como por  exemplo,  na  rua  a

pessoa 3se sente livre e preso ao mesmo tempo, desprotegido, sozinho. Livre por

acreditar que pode fazer tudo o que quiser e preso por saber que suas ações estão

sendo observadas e não com afeto como do lar, e essas observações não familiar

provocam retrações (DAMATTA, 1986).   

Destaco que na casa a pessoa se sente parte de algo, acolhido, protegido,

insubstituível. DaMatta (1986) fala que a casa é um espaço em que podemos ter

tudo, é como se cada espaço fosse marcado segundo ele por um traço pessoal. 

O Brasil é definido por DaMatta (1986) em casa e rua como dois espaços

explicados como espaço público (rua) e espaço privado (casa).

Para DaMatta (1986) casa e rua estão ligadas por meio de uma dependência

onde  um  completa  o  outro.  Cada  lugar  com  sua  singularidade  individual  cujos

acontecimentos são exclusivamente pessoais, cada um tem na sua recordação, sua

ligação de um lugar fazendo com que um espaço seja um palácio para uns e uma

cabana para outros. É essa significação dada por cada pessoa que dá significados

aos  espaços  e  o  uso  que  as  pessoas  fazem  dele.  Todavia,  é  importante

entendermos que espaço pode servir de adjetivo como uma forma de classificar a

pessoa.

O  antropólogo  DaMatta  (1986)  deixa  claro  que  quando  falamos  de  uma

pessoa que está fora de nossa casa, ou seja, na rua, se não for alguém pertencente

ao  nosso  grupo  de  amigos  ou  família,  provavelmente,  iremos  classifica-la  como
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alguém  sem  valor  moral  sem  importância.  Segundo  ele,  cada  pessoa  tem  sua

própria  noção  de  moral  e  de  valores  e  estes  conceitos  de  moral  e  valores  vão

depender de cada grupo. O julgamento do que é certo ou errado, bom ou ruim,

dependerá da afetividade ou proximidade que se tem com a pessoa.

2.1.1 Rua: Lugar de Movimento

 

DaMatta (1986) nos explica que o espaço chamado rua se define como um

espaço composto de calçadas, praças, ruas e outros ambientes que são públicos,

todavia, de “livre” acesso. Em seu entender, rua é o espaço onde ocorrem atividades

de  trabalho,  de  revoltas,  de  ira  e  muitos  outros  acontecimentos.  São  estes

acontecimentos que fazem da rua um espaço de ações e sensações que definem o

modo como uma pessoa volta para seu lar,  como por exemplo, de bom ou mau

humor; sendo também um local em que as pessoas utilizam como refúgio para sair

de casa e se distrair, espairecer e se divertir, ou seja, não é apenas um lugar para

trabalhar, mas também um lugar onde ocorrem atividades de lazer. 

Segundo ele “[...] rua é o lugar do movimento, em contraste com a calma e a

tranquilidade da casa, o lar e a morada” (DAMATTA, 1986, p. 19). 

Segundo Souza (2001), DaMatta compara esse movimento com o movimento

de um rio que move um fluxo de pessoas indiferenciadas e constantes definidas por

ele por povo e massa.

Ao analisar DaMatta (1986) o que percebemos é que quando estamos em

meio à multidão, estamos em meio a estranhos e isso faz com que tenhamos medo,

precauções que, muitas vezes, limitam nossas ações e, com isso, terminamos só

fazendo coisas que sabemos e que não irá provocar o outro a ponto de provocar a

ira deles, ou ao ponto de ser classificado como louco ou alguém que não é capaz de

conviver em público. Isso porque o mau comportamento nesse espaço implica em

várias sanções, pois nele quem manda são as autoridades e uma das sanções que

pode ocorrer é a privação de liberdade (prisão), onde suas vontades nem sempre

são atendidas, como compreensão e afeto.

 Na rua não há uma tradição familiar, por vezes, não existe respeito mútuo. A

rua é um espaço que poderia ser definido como: “cada um por si e Deus por todos”.
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Então muitas vezes perambulamos por este espaço com receio de sermos julgados

ou apontados como louco. Em meio a tantos outros milhares de pessoas só se pode

ser  notado  se  for  alguém conhecido  com nome e  sobrenome conhecido ou  em

outras palavras alguma figura pública. Esse espaço é descrito por DaMatta (1986)

como a outra metade de uma moeda onde os diferentes se completam. 

2.1.2 Casa: lugar de moral

O espaço chamado Casa é definido por DaMatta (1986) como um lugar de

fonte de moral, um lugar que segundo ele o indivíduo é único. Este é um espaço

reservado  à  família  e  amigos;  como  um  lugar  privado  onde  só  entra  quem  é

permitido pelo morador, onde cercas, portas e janelas mostram o limite de acesso.

Este não é visto apenas como um local físico, mas também como um lugar de moral,

onde cada membro tem seu valor único e é respeitado.

 Segundo DaMatta (1986) o tempo nesse espaço não é medido, pois este

tempo é aproveitado e curtido de tal forma que não deve ser contado, é um lugar

que tem suas regras que são impostas pelo pai e mãe e os mais velhos, ou pelo

dono do espaço casa. 

DaMatta (1986 apud SOUZA, 2001), nos explica que a casa é o local em que

ocorre  o  ponto  de  encontro  que  acontece  na  mesa  do  almoço,  nos  almoço  de

domingo, onde todos se reúnem para relembrar velhas historias e acontecimentos

recentes  ou  planos  para  o  futuro,  é  um momento  onde os  pratos  preferidos da

família  são  feitos.  Todavia,  neste  momento  também  fica  claro  quem  tem  maior

representação de respeito, pois os lugares à mesa são ocupados de acordo com o

grau de representação, com, por exemplo, o mais velho na cabeceira ou o chefe da

família. Percebemos com isso que mesmo em uma reunião de família tem aquele

que tem uma maior representatividade. São estas dinâmicas que formam o mundo

casa,  símbolos,  momentos,  afetividade,  valores  morais  e  objetos,  que  é  o  que

DaMatta (1986) chama de tradição familiar. 

Souza  (2001)  ao  analisar  o  posicionamento  do  sociólogo  DaMatta,  nos

esclarece que o espaço chamado casa tem uma entonação puramente familiar onde
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os limites de acesso são bem definidos, por isso considerado por DaMatta como um

lugar privado, onde só entra quem é convidado ou em outras palavras quem é bem-

vindo. 

Esse é um ponto apregoado, inclusive pela Constituição Federal de 1988, em

seu artigo 5º, inciso XI,  in verbis: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém

nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante

delito  ou desastre,  ou para prestar socorro,  ou, durante o dia,  por  determinação

judicial”. Com isso fica claro o limite de acesso deste ambiente descrito por DaMatta

(1986) como um lugar de respeito e moral.

Ao comparar os dois espaços (casa e rua) DaMatta (1986, p. 125) coloca que

“[...] casa e rua são mais que locais físicos. São também espaços de onde se pode

julgar,  classificar,  medir,  avaliar  e  decidir  sobre  ações,  pessoas,  relações  e

imoralidades”.

Uns  dos  pontos  de  partida  desta  discursão  é  o  espaço  público,  mais

propriamente  o  espaço  público  escolar,  como  um  espaço  em  que  as  pessoas

utilizam com base no “tudo permitido”. Como  o público sendo algo sem barreiras,

sem portas, sem limites, onde as leis em alguns momentos são flexíveis pelo jeitinho

brasileiro,  pela a malandragem e a casa como espaço privado,  onde o limite  de

acesso é restrito a permissão do morador é os muros e portas e janela deixariam

isso mais claro. 

2.1.3 Jeitinho/Malandragem

Umas das características centrais  do “jeitinho brasileiro”  é  a malandragem

que é uma forma de tentar dar um jeito para tudo, fazendo as coisas de forma que

se obtenham benefícios por meio de uma negociação que não seria possível sem o

famoso “jeitinho”. 

O “jeito”  é  um modo e um estilo  de realizar.  É lógico que ele  indica algo

importante.  É,  sobretudo,  um  modo  simpático,  desesperado  ou  humano  de

relacionar o impessoal com o pessoal; nos casos de permitir juntar um problema

pessoal  (atraso,  falta  de  dinheiro,  ignorância  das  leis  por  falta  de  divulgação,

17



confusão legal, ambiguidade do texto da lei, má vontade do agente da norma ou do

usuário,  injustiça  da  própria  lei,  feita  para  uma  dada  situação,  mas  aplicada

universalmente) com um problema impessoal. 

Relembrando DaMatta (1986, p. 83), “[...] o jeito é um modo pacífico e até

mesmo legítimo de resolver tais problemas, provocando essa junção inteiramente

casuística da lei com a pessoa que a está utilizando”. 

No entendimento do sociólogo supracitado, se o jeitinho fosse só furar uma

fila ai seria uma forma até comum que acontece em outros países, porém o jeitinho

brasileiro, a que ele se refere, é a negação de que a lei  funcione para todos da

mesma forma, pois se tenho um parente que pode dar um jeito e fingir que não vê

alguma infração que cometo, ou me ajuda a dar um jeito de não pagar um imposto,

isso acaba virando corrupção que é uma transgressão às leis. Isso faz com que o

direito de igualdade para todos seja apenas vantagem para alguns. Com isso, temos

o cidadão do jeitinho e a sua relação de negação da lei por meio de um jeitinho. 

O que percebo com isso é que indivíduo em meio de amizades e parentes,

pode conseguir regalias e vontades e, com isso, obter flexibilidade e favorecimento,

burlando regras que são impostas a todos os indivíduos.  

Segundo DaMatta (1986a) deixa claro que o fato de pagarmos impostos faz

com que acreditemos que podemos ter mais direito que o outro, e assim podemos

usar  de  uma  relação  pessoal  para  resolvermos  situações  as  quais  às  vezes

demorariam mais tempo para serem resolvidas ou que não teriam uma resolução

favorável sem a intervenção do jeitinho que fica entre o pode e o não pode.

2.2 POSICIONAMENTO DE GOFFMAN

Outro sociólogo que retrata a convivência  e a interação das pessoas nos

espaços  públicos  e  privados  é  Goffman (2010).  O  autor  utiliza  conceitos  como:

“sistema fechado”, ordem pública, lugares públicos e privados, regra de exclusão,

regra  de  comportamento  e  regras  de  transgressão  de  propriedade  dentre  estes

conceitos,  os  que  vou  utilizar  são,  lugares  públicos  e  privados  e  as  regra  de

comportamento.

Segundo o autor:

18



Tradicionalmente,  “lugares  públicos”  se  referem a  qualquer  região  numa
comunidade  de  livre  acesso  aos  membros  dessa  comunidade;  lugares
privados referem-se a regiões à prova de som onde apenas membros ou
convidados se juntam (GOFFMAN ,2010, p. 19).

Goffman (2010) faz uma discussão sobre ambiente sociais, onde as regras de

comportamento sempre estão presentes, seja com maior ou menor cobrança ou não

exigindo  uma  maior  firmeza  do  indivíduo,  onde  todos  os  envolvidos  seguem  o

mesmo padrão de normas morais, onde regulam como as pessoas podem alcançar

seus objetivos. Mantendo o equilíbrio de interação, exemplo dado por ele, são as

regras adotadas em um jogo.

O autor faz um estudo sobre o comportamento social em lugares públicos e

semi-públicos. Nesses lugares o indivíduo se comporta segundo a pressão sofrida

por ele. Ele afirma que o espaço envolve a relação com o outro, sendo um ponto de

conexão entre os indivíduos os espaços são transformados de acordo com seus

agentes, pois cada pessoa dá um determinado significado a um espaço. 

Sobre  as  transformações do  espaço,  podemos destacar  o  que ocorre  em

alguns espaços do IFF, podemos citar, por exemplo: o corredor se formos colocar

sua definição será “espaço que serve para comunicar as diversas dependências”,

porem mais especificamente no IFF o corredor  serve como um espaço de laser

,onde os alunos se reúnem para conversarem, sendo considerados por alguns como

um espaço de interação já que é um espaço que há um fluxo de pessoas variadas ,

já que no intervalos todas se encontram naquele espaço ao saírem de suas salas é

um espaço com suas funções transformadas. 

Este espaço transformado é ocupado por um determinado grupo e o grupo

ocupante e tem uma ligação, os ocupantes deste espaço seguem o mesmo padrão

de comportamento e o que ligam eles ao mesmo grupo e espaço é a afinidade deles

com este espaço.

Ao  entrevistar  os  alunos  em grupo,  pude  perceber  que  o  grupo  tendia  a

escolher  o  mesmo  espaço  de  lazer,  e  a  relação  o  relacionamento  deste  com

professor era diversificados, com alguns chamando de por professor e outros pelo

nome do professor.

Goffman (2010) compara esse espaço de interação com um palco onde se

atua de acordo com a peça a ser apresentada. O que Goffman sempre observa é a

19



relação do sujeito  por  meio do gesto,  linguagem, olhares,  a reação do indivíduo

diante do outro.

O que regula o comportamento do indivíduo é a interação face a face, neste

conceito o autor discute a reação do indivíduo diante do outro, sua primeira reação,

ou o modo que sorri  entre amigos e entre pessoas as quais nunca teve contato

algum, é frisado por ele que essa interação face a face faz com que os indivíduos

interajam, pois se o outro for receptivo a seu comprimento faz com que você tem

uma atitude e se não for,  fará com que você se afaste ou fique sem ânimo de

continuar. Segundo Goffman (2010) o precede este contato é o interesse do outro

pelo que vê ou ouve em resumo pelo que lhe é apresentado, a interação face a face.

Podemos chamar então de uma reguladora de comportamento. Esses conceitos são

empregados pelo autor como regulador do comportamento entre indivíduos e como

aquele que regula o meio social. Nesse contexto, são as normas que sustentam a

ordem pública.

 Então para que o indivíduo seja social, deverá “obedecer” essas regras, que

muitas vezes nem se sabe que estão sendo impostas, mas são obedecidas, muitas

dessas regras ditam o que podemos usar em certos ambientes (regra de exclusão),

ou  podemos  entrar  em certos  lugares (regras  de  transgressão  de  propriedade).

Então para que se possa ter um bom comportamento social, segundo o autor, deve-

se adequar as regras sociais

Cito Goffman (2010, p. 19) quando nos ensina que “todas as ocasiões em que

duas ou mais  pessoas estão conscientes  da presença da(s)  outra(s)  podem ser

tratadas adequadamente, de início, como uma única classe”.

Com isso,  o autor demonstra que o comportamento de uma pessoa pode

mudar de acordo com seus expectadores, a pessoa pode se comportar de forma

exemplar  ou  agressivamente  de  acordo  com  a  pressão  que  sofre.  Com  isso

podemos procurar entender como os alunos se comportam na sala de aula ou no

pátio,  seu comportamento é o mesmo na presença do professor,  como entender

essa variação de comportamento. 

2.3 OUTROS OLHARES CONCEITUAIS 
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Essa  relação  entre  alunos  e  ambiente  transforma  o  espaço  e  cria  novas

relações, sejam momentâneas ou permanentes como laços de amizades. 

Para falar desta interação e modificação do uso do espaço vou começar a

falar  da  posição  de  um autor  chamado José  Guilherme Cantor  Magnani,  e  seu

artigo:  “Jovens  na  metrópole:  uma  análise  antropológica  dos  circuitos  de  lazer,

encontro e sociabilidade”, um trabalho realizado por meio de analises de pesquisas

de campo realizadas pelo Núcleo de Antropologia Urbana (NAU\USP) e muitas delas

desenvolvida por ele.  O que percebo com a obra do autor são as formas como o

autor fala da relação do jovem com o espaço e como se relacionam uns com os

outros.  O  autor,  faz,  constantemente,  referência  a  DaMatta.  Em  uma  de  suas

colocações, o autor diz o seguinte, “[...] concordo com a especificação de casa e rua

para explicar o grau de proximidade entre as pessoas delimitado por DaMatta por

espaço privado (casa) espaço público(rua)” (MAGNANI, 2010, p.  125),  todavia, o

autor,  afirma que existe uma outra categoria,  que é definida por  ele (MAGNANI,

2010) como pedaço, onde há o encontro não de familiares ou de pessoas estranhas,

mas de pessoas que se conhecem e se reconhecem e tem alguma afinidade que os

aproximam esse espaço é explicado por ele como pedaço. Essa colocação do autor,

acredito  que seja  a que mais  se encaixa  no caso dos ambientes escolares.  Os

alunos ocupam um pedaço, onde a uma relação de afetividade como no espaço

casa de D’Matta,  porém sem a familiaridade,  apenas uma relação que segundo

Magnani e muitas vezes é mais forte que a estabelecida no espaço casa.

Nesse sentido o autor nos mostra que

[...] pedaço designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e
o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla do que
a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável do
que  as  relações  formais  e  individualizadas  impostas  pela  sociedade
(MAGNANI, 2010. p. 178).

A utilização dos espaços é denominada por Magnani como: pedaço, mancha,

trajeto e circuito.  Sendo que um mesmo espaço pode ser utilizado para diversas

atividades em momentos diferentes como exemplificado por ele sobre a presença de

jovens negros na final de uma semana de trabalho (sexta-feira) em uma rua, esse

ponto de encontro no centro da cidade (SP) até o momento da rua se transformar
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em um point de curtição. Ponto este que, anteriormente, era tomado por camelôs.

Isso mostra que os espaços são customizados a todo o momento mudando seu uso

de acordo com os ocupantes deste espaço.

Magnani (2010, p. 177) ressalta, ainda, que

Em vez da ênfase na condição de “jovens”,  que supostamente remete a
diversidade  de  manifestações  a  um  denominador  comum,  a  ideia  é
privilegiar  sua inserção na paisagem urbana por  meio da etnografia  dos
espaços por onde circulam, onde estão seus pontos de encontro e ocasiões
de conflito, e os parceiros com quem estabelecem relações de troca.

E  nesse  espaço  que  é  observado,  o  IFF,  pude  perceber  que  este  se

transforma e que os alunos o reutilizam como reciclagem espacial. Sendo cada um

de seus espaços, à exceção de alguns em que as regras são bem claras, são o

ponto  de  encontro  destes  estudantes  e  a  eles  são  dadas  às  “necessárias”

ressignificações.

3 ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE UMA UNIDADE ESCOLAR E SUAS
SIGNIFICAÇÕES SOB O OLHAR DOS DISCENTES
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3.1 COMO SE DESENVOLVEU A PESQUISA

De modo a analisar a significação que os alunos do IFF atribuem ao espaço

público da instituição,  optei  por realizar uma pesquisa em campo qualitativa, por

meio de uma entrevista gravada em áudio e observação e analise de bibliografias. 

O  interacionismo  simbólico  destaca  a  importância  do  indivíduo  como
intérprete  do  mundo  que  o  cerca  e,  consequentemente,  desenvolve
métodos de pesquisa que priorizam os pontos de vista dos indivíduos. Ò
propósito destes métodos é compreender as significações que os próprios
indivíduos  põem  em  prática  para  construir  seu  mundo  social.  Como  a
realidade social só aparece sob a forma de como os indivíduos vêem este
mundo,  o  meio  mais  adequado  para  captar  a  realidade  é  aquele  que
propicia ao pesquisador ver o mundo através "dos olhos dos pesquisados
(GOLDENBERG, 2004, p. 27).

Mirian Goldenberg (2004), como forma de mostrar os métodos de pesquisa,

ela se respalda em vários autores como, Clifford Geertz, Malinowski, Franz Boas

entre outros autores. Para a autora, não se deve estar preso a metodologia, mas sim

ter criatividade pra se obter um melhor resultado. Segundo ela,

Existem algumas qualidades essenciais  que o pesquisador  deve possuir
para ter sucesso em suas entrevistas: interesse real e respeito pelos seus
pesquisados, flexibilidade e criatividade para explorar novos problemas em
sua pesquisa, capacidade de demonstrar compreensão e simpatia por eles,
sensibilidade para saber o momento de encerrar uma entrevista ou "sair de
cena" (GOLDENBERG, 2004, p. 57).

A grande  vantagem  da  entrevista  é  ser  um  processo  muito  usado  em

trabalhos de campo, pois através dela o pesquisador busca informação sobre a fala

dos atores. A entrevista é por sua vez um termo bastante genérico, sendo entendida

como uma conversa a dois com propósitos bem esclarecidos e definidos. Por fim,

ela  serve como um meio de coleta de informações sobre um determinado tema

cientifico.

Portanto,  a  entrevista  não  deve  ser  entendida  apenas  como um meio  de

instrumento  de  captação  de  algo  dito  ou  como  uma  simples  ferramenta  que

deliberaria  o  acesso  ao  que  chamamos  de  “verdades  reveladas”  pelo  individuo

entrevistado,  do  mesmo modo que fica  como sugestão de muitos  trabalhos nas

áreas relacionadas.
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A população de estudo foi  determinada segundo características  peculiares

pertinentes à pesquisa, utilizando como critério de inclusão: ter idade inferior a 18,

ser aluno matriculado (baseado na palavra do aluno) na instituição e voluntariar-se a

participar da pesquisa e funcionários do IFF. Realizei a pesquisa durante 12 meses,

um semestre estagio, o outro semestre, entrevista. 
Como critérios  de  exclusão  foram desconsiderados  alunos  que  não  estão

matriculados e profissionais que não trabalham na instituição e os que se negaram a

participar da pesquisa.

O objetivo da entrevista era de analisar a perspectiva desses alunos quanto

aos espaços públicos e privados e sua integração desses ambientes.

Para a realização da coleta de dados utilizei como instrumento uma entrevista

gravada em áudio, com perguntas abertas que deveriam ser respondidas pelo aluno

ou grupo de alunos de acordo com o conhecimento e a experiência que cada um

tem acerca do tema questionado. 

3.2 O CENÁRIO E SUAS MUTAÇÕES 

Neste  capitulo  pretendo  discutir  sobre  o  espaço  que  me  despertou

curiosidade que é o espaço do IFF Campos Goytacazes Centro. No entanto não

posso negar que não foi apenas o espaço que me chamou a atenção, mas também

a interação destes alunos neste espaço e a forma como estes mesmos alunos

transformam o espaço, possibilitando uma maior variedade de espaço para lazer e,

muitas vezes, o utilizando como se fosse um ambiente casa. Tudo isso me levou a

refletir sobre como estes alunos viam esse espaço e a relação que mantinham com

ele.

Tendo feito estágio no IFF Campos dos Goytacazes Centro e me interessado

por  esse  espaço  tive  que  passar  pela  experiência  de  ter  que  fazer  um

estranhamento antes de iniciar a pesquisa. Este estranhamento fez-se necessário,

primeiro  por  já  estar  com  uma  ideia  de  um  espaço  que  havia  me  chamado  a

atenção, que era o palco do IFF Campos Goytacazes Centro, localizado no pátio

logo perto da estrada principal. Como em momentos anteriores, minha atenção se

voltou para o palco, todavia, à medida que dei início às entrevistas foi percebendo

que, na visão dos alunos, o palco tinha um grande concorrente: os quiosques. 
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Importante  ressaltar  que os quiosques são dois  ambientes com estruturas

semelhantes como: telhado, sem paredes que o feche, sem espaço dentro deles que

dê para circular,  com apenas uma mesa no seu interior  e  bancos laterais.  Esse

espaço é um espaço de disputa. Não disputa física, mas sim simbólica. Cada grupo

sabe o espaço que deve frequentar. 

O espaço dos  quiosques  se  sobrepõem aos outros  espaços.  Não  porque

neste espaço tenha luzes piscando ou algo que não exista em lugar algum. Isso

ocorre, pois este é um espaço onde as disputas ocorrem, porém não posso deixar

de dizer que apesar de não serem espaços de lazer encontrei outros espaços que

me  surpreenderam com sua  utilização  e  transformação.  Como  exemplo,  cito  os

corredores em que os alunos se sentem à vontade e se sentem felizes por estarem

juntos e ser próximo à sala de aula e, por isso, não precisam se locomover, já que

segundo os  alunos que ocupavam os corredores (não é mais  permitido)  podem

aproveitarem mais o tempo e é um ótimo lugar para interação. 

Outro local  que me surpreendeu foi  a garagem. O que há de novo nesse

ambiente é o nome sugestivo que os alunos se dão ao local (fumodromo) e sua

utilização. Quando escutei esse nome pela primeira vez no IFF Campos Goytacazes

Centro, durante a pesquisa, estranhei a palavra já que não é de meu convívio. Foi ai

que fique sabendo que fumodromo são as áreas que são exclusivas para fumantes.

Sei que existe uma nova lei que fazem restrições sobre o uso destes espaços (Lei

Federal nº 12.546) porém não me atentarei a elas. 

Entre os locais que me foram apresentados pelos alunos tem-se o ginásio.

Pode-se perguntar, mais uma vez, o que tem de novo em um ginásio a não ser para

praticar exportes? Quando fui apresentada a este espaço pelos alunos, estes me

informaram que este é o espaço que utilizam para sentarem e conversarem, por

acharem que este é ambiente tranquilo quando não está tendo nenhuma atividade.

Este  é um ambiente  visto  pelos  alunos como um ambiente  ideal  para  relaxar  e

conversar.  Todavia,  os  alunos  relataram  que  este  ambiente  não  pode  mais  ser

utilizado dessa forma e que, nos dias de hoje, só pode ser utilizado como espaço

para esporte, mas não explicaram o motivo. 

Deparei-me,  ainda,  com o  espaço  do  pátio.  Uma  parte  do  pátio,  que  se

localiza no primeiro andar do IFF Campos Goytacazes Centro, a princípio, não me

pareceu ter nada de novo. Nesse espaço, encontrei  bancos de madeira soltos e
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fixos no piso. Os bancos soltos, os alunos usam para apoiar o pé e muitas vezes

deitam neles. Até ai tudo normal, todavia, se olharmos sem uma desconstrução, os

bancos são usados como cama ou sofá o que nos leva a pensar em casa.

Além dos espaços já citados, encontrei outros espaços que irei falar ao logo

deste  capitulo  como:  a  quadra  de  esporte  e  a  sala  de  aula.  Cada  um  desses

espaços que encontrei me mostrou algo de novo e apesar de meu interesse inicial

ter  sido apenas em um espaço especifico (o palco),  durante todo o período que

estava no IFF Campos Centro, percebi como cada pedaço dele, tem muito a dizer e

a partir disto acabei por me encantar por estes espaços.

 A pesquisa foi realizada com 86 alunos e alunas, matriculados do Instituto

Federal Fluminense, do município de Campos dos Goytacazes centro, interior do

Estado do Rio de Janeiro, antes de realizar a entrevista perguntava se era alunos do

IFF, porém não é possível afirmar se todos realmente são alunos do IFF Campos

Centro. Os alunos foram entrevistados em grupos de no máximo seis alunos.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, é também

chamado de forma abreviada de Instituto Federal Fluminense ou simplesmente IFF

que  é  uma  instituição  de  ensino  que  faz  parte  da  Rede  Federal  de  Educação

Profissional, Científica e Tecnológica.

O  IFF  foi  criado  dezembro  de  2008,  mediante  transformação  do  CEFET-

Campos. A Reitoria do IFF está localizada na cidade de Campos dos Goytacazes. O

Instituto  Federal  Fluminense  possui Campi presente  em quatro  cidades  do  Norte

Fluminense (Campos dos Goytacazes,  Macaé,  São João da Barra e Quissamã),

quatro  no  Noroeste  Fluminense  (Bom  Jesus  do  Itabapoana,  Itaperuna,  Santo

Antônio de Pádua e Cambuci), dois na Região dos Lagos (Cabo Frio e Maricá) e um

na Região Metropolitana (Itaboraí).

O IFF de Campos dos Goytacazes centro. é um espaço amplo que, ainda, se

encontra em construção. Um prédio novo está sendo construído.  Os prédios são

identificados por letras como: bloco A, bloco B, bloco C e, sucessivamente, quadra

de esporte, ginásio com piscina, micro dromo (laboratório de informática, utilizado

apenas pelos alunos do IFF biblioteca, e áreas de lazer. A instituição oferece cursos:

integrado, subsequente ou concomitante), bacharelado, licenciatura, tecnologia. Os

cursos oferecidos são de design gráfico, manutenção industrial e telecomunicações;

licenciaturas em ciências da natureza (física, química ou biologia), geografia, letras,
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teatro, educação física e matemática; engenharia elétrica, engenharia de controle e

automação,  engenharia  de  computação,  arquitetura  e  urbanismo,  e  sistemas  de

informação e cursos de pós graduação 

3.3 CHEGADA AO LOCAL E OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

No primeiro dia da pesquisa, cheguei ao IFF, às 9 horas da manhã e, em um

primeiro momento, dei uma volta nas dependências da instituição. 

Apesar de ter toda abordagem aos alunos muito bem planejada, ao chegar ao

local encontrei um pouco de dificuldade quando estava de frente com os alunos. Não

tinha certeza se os alunos iriam cooperar com a entrevista, fiquei um pouco insegura

por esta sozinha. No horário em que cheguei na instituição, haviam muitos grupos

de alunos espalhados pelos diferentes ambientes da instituição. Os grupos eram

formados  por  alunos  bastante  heterogêneos,  ou  seja,  vestiam-se  com  estilos

diferentes,  percebi  que  poucos  alunos  usavam  alguma  peça  ou  símbolo  que

representasse  a  instituição.  Em  sua  grande  maioria,  os  alunos  que  estavam

presentes  no  pátio  durante  o  meu  período  de  permanência  para  a  entrevista

estavam  sem  uniforme,  utilizavam  linguajares  diferentes  como  quando  iam  se

referirem há outros grupos que estavam no pátio naquele momento:

O quiosque um é quiosque mais guigui  mais nerds e o quiosque dois o
pessoal acha mais ligado a livro e uma vibe diferente pelo menos na nesses
três anos que eu estou aqui o pessoal que eu vi passando no quiosque um
é bem diferente do quiosque dois entendeu? (Áudio 2) 

Todavia, observei que os alunos, apesar, de pertencerem ou frequentarem os

mesmos grupos, mas não havia nenhuma marca visível que os identificasse como

parte  de  um grupo  (homogeneidade).  Não  havia  uma  roupa  que  sinalizasse  o

pertencimento a um grupo ou outro. Os grupos se formavam com pessoas que,

aparentemente, não havia nada em comum esteticamente. 

Já em um primeiro contato como pesquisadora na instituição, percebi que o

pátio da instituição encontra-se ocupado durante todo o dia. O espaço é ocupado

por estudantes do período matutino que estudam em horário integral e no período

noturno por alunos que estudam à noite e por ex-alunos que frequentam o espaço
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para rever colegas, funcionários do IFF e visitantes (estagiários e outros). Pode-se

dizer que o IFF é um espaço ocupado por grupos bem diversificados.

 Ao iniciar a entrevista observei que os alunos sentem orgulho de estudar no

IFF, porém, mesmo assim, mantem suas opiniões críticas apesar de gostarem do

IFF. E fazem críticas sobre o mal aproveitamento do espaço físico e falta de alguns

equipamentos nas salas de aula. Este foi um detalhe que também pude observar:

nem todas as salas são equipadas com ar condicionado e as salas não são amplas

e  suficientes  para  acomodar  bem o  número  de  alunos.  Todavia,  percebi  que  o

espaço físico está sempre limpo e que o pessoal de apoio limpa todos os ambientes

com regularidade, mantendo tudo na mais perfeita ordem.  

Os alunos, de modo geral, se reúnem em grupos de três a seis alunos, no

pátio e pelos corredores do IFF. Estes, de modo geral estão sempre sorridentes e

felizes. 

Não encontrei dificuldade em conseguir entrevistar os alunos, apesar de em

primeiro momento achar que seria difícil realizar a entrevista. Os alunos, em grande

maioria, se mostraram receptivos e aceitaram bem a ideia de serem entrevistados.

Como já relatei, anteriormente, a grande maioria das entrevistas foi em grupos e,

talvez, por isso, os alunos tenham se sentido mais à vontade durante a entrevista.

Em uma das entrevistas, surgiu até mesmo um debate entre os alunos participantes

do grupo sobre poderem ou não utilizar todos os espaços do IFF. 

O professor, o qual frequentei o estágio em sua sala, em todos os momentos

foi muito prestativo, durante a fase da pesquisa. O professor que me auxiliou foi o

mesmo  que  me  recebeu  para  a  realização  do  estágio.  Este  se  mostrou  muito

prestativo em todos os momentos da pesquisa. O fato de já conhecer o professor me

possibilitou uma maior tranquilidade para andar pelas dependências do IFF, já que

ele me levou a conhecer algumas salas da instituição e ainda conseguiu o código de

convivência do IFF, que possibilitou uma economia de tempo em ter que procurar

alguém para encontrar tal documento  

Gostaria de salientar que durante a entrevista com os alunos, alguns deles

me questionaram sobre como era estudar na Universidade Federal Fluminense e

muitos manifestaram o desejo, de num futuro próximo, também fazerem parte do

corpo discente dessa instituição. Muitos deles demonstraram um desejo iminente de

estudar Psicologia e Ciências Sociais e logo após a entrevista, em uma conversa
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descontraída com os alunos que tinham sido entrevistados, estes me questionaram

sobre a qualidade do curso na UFF. Os questionamentos, em sua maioria, versavam

sobre o fato de se fizessem o curso do IFF conseguiriam ganhar dinheiro. 

O  fato  de  saberem  que  era  aluna  da  UFF,  dava  para  ver  como  eles

valorizavam o nome da instituição UFF,  era evidente no modo em que falavam.

Alguns me questionaram: você é aluna da UFF? Com isso,  pude perceber  uma

maior tranquilidade também em cooperarem. Claro que não posso falar o mesmo em

relação aos funcionários, a maioria que abordei para a entrevista tinha receio de

falar algo da instituição por acharem que qualquer coisa que dissessem fosse usada

contra eles. Isso acabou dificultando o meu trabalho, o que resultou em um número

maior de idas de vezes no IFF, para concluir a entrevista com os funcionários.

3.4 INTERAÇAO COM OS ALUNOS 

A pesquisa para este trabalho foi realizada também com entrevistas gravadas

em  áudio.  Foram  gravados  25  áudios  com  grupos  de  estudantes  que  se

encontravam no pátio e outros locais do espaço escolar IFF Campos Goytacazes

Centro.  Durante  a  gravação  dos  áudios  foram  observadas  a  opinião  e  os

pensamentos dos alunos sobre o espaço do IFF.   

No momento que abordei esses alunos estava tendo aula e, mesmo assim,

esses alunos estavam fora da sala.  Esse fato se repetiu durante toda entrevista,

conversando com o professor sobre esse acontecimento ele falou que isso é algo

frequente que já teve caso de alunos que só vem a aula no final do semestre. O

professor relatou que este não é um caso comum, mas acontece. Claro que esse

aluno acaba perdendo por falta, mas estes são casos que acontecem. Segundo o

professor esses alunos, às vezes, estão no quiosque, no pátio, na quadra ou fora da

escola e segundo este professor ninguém cobra que este aluno esteja na sala no

horário  de aula.  O professor  disse que não estava falando de um autoritarismo,

porém ressalta que se deveria ter regras mais claras que disse ao alunos o que

podem e não podem fazer em horário de aula.    

3.5 QUADRA DE ESPORTE
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Figura 1. Quadra de Esporte
Fonte: Arquivo Pessoal

O  primeiro  grupo  (1)  que  entrevistei  estava  ao  lado  da  quadra  e  neste

momento a quadra era utilizada por três grupos diferentes: um grupo jogava vôlei e o

outro futebol e o outro apenas estava agrupado conversando. O primeiro grupo que

entrevistei  que estava ao lado da quadra, encontrava-se sentados em um destes

bancos  da  foto  acima,  não  se  importou  em  dar  a  entrevista.  Eles  falaram  dos

espaços que mais gostam no IFF e o que pensavam sobre este espaço e dentre

umas das questões discutidas era o espaço sala de aula.  O que me chamou a

atenção foi o fato de todos os alunos não verem as aulas que ocorrem nas salas de

aula como referência de um espaço que lhe chamem a atenção. Todos os alunos do

grupo entrevistado falam da sala de aula com ironia e desdém. 

(A2 rs eu gosto do espaço da sala mais rs não e o lugar que que a gente
gosta de ficar muito, porque a gente prefere uma coisa rs mais lazer mais eu
gosto da sala o espaço físico e um espaço bom) (A1 acho bom também) (A4
e é bom porque tem o quadro tem a televisão lá as (A1cadeiras são boas rs)
(A4(cadeiras)são boas rs e tudo mais e um espaço bom eu gosto)(eu penso
aaaa sala é muito aconchegante sempre sobra cadeira confortável boa) (A3
Não que a gente goste tanto mais é confortável ) (Áudio 1)

Em contrapartida,  todos  os  alunos  deste  primeiro  grupo  afirmaram que  a

quadra é o melhor espaço da instituição apesar deterem vários espaços disponíveis
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para interação eles  têm seu lugar  preferido,  quando fiz  realizei  as perguntas  fiz

questão de usar o termo “seu espaço” porque queria verificar se percebiam que

tomavam os espaços como seu e durantes as entrevistas seguintes essa questão de

posse vai ficando mais evidente principalmente sobre o uso de alguns espaços e

quem os ocupa.

3.6 QUIOSQUES

      Figura 2. Dependências do IFF     Fonte: Arquivo Pessoal

Apesar de já ter chegado ao IFF predisposta a ver a concha como um espaço

de lazer preferido deles, pude observar, tanto através das entrevistas quanto através

da observação, que eles se dividem bastante quando a pergunta é área de lazer.

Devo relatar que o IFF tem um espaço amplo, porém todo ocupado com prédios em

volta,  quadra,  ginásio,  pátio,  áreas  de  laser  com  dois  quiosques  de  estruturas

abertas, com um banco ocupando o centro do espaço, um palco localizado logo na

entrada do IFF de frente para quadra palco este denominado pelos alunos como

concha, talvez pelo seu formato de uma concha, e banco que estão localizados em

todo o pátio e entre os quiosques e ao redor da quadra. No decorrer das entrevistas

pude perceber  que são denominados como quiosque 1 e quiosque 2 apesar  de

fisicamente  suas  estruturas  serem as  mesma.  No  entanto,  os  2  ambientes  são
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ocupados de forma diferente:  um de forma mais  descontraída,  os  alunos tocam

violão, conversam, jogam, não sentam somente nos banco como em cima da mesa

que faz parte deste espaço e o outro de forma mais formal este outro espaço os

alunos apenas usam para leitura segundo a explicação fornecida pelos alunos. Ao

perguntar sobre o que um discente pensa sobre o espaço do IFF, as respostas são: 

(B4 A não sei eu acho eu acho o espaço IFF bom bastante como B2
tava  falando  do  quiosque,  é  os  dois  quiosque  são  totalmente
diferentes,  o quiosque um e mais pra estudar,  pra estudo quando
você que estuda o quiosque dois e mais pra zueira).

Tem também a garagem dos professores que é utilizada pelos fumantes e tem

um nome bem sugestivo “fumodromo”. Este espaço passou a ser usado para fumo

segundo informações dos alunos entrevistado quando eles foram proibidos de usar o

pátio para fumarem devido uma lei federal que proíbe o fumo em espaços coletivos

e com isso acabaram imigrando para a garagem, essa garagem é uma garagem de

carros para professores e funcionários do IFF informações fornecidas pelos alunos.

Apesar de ter espaço amplo alguns alunos falam do mau aproveitamento do

espaço que segundo eles poderia ser melhor aproveitado. Como os espaços entre

os quiosques que segundos os  mesmos é um espaço inútil  Foi  perguntado aos

alunos o que acham do espaço do IFF, 

(O espaço do IFF em geral é um espaço bem utilizado a definição a divisão
do espaço é bem estranho, porque tem uns espaços grandes que não eram
preenchidos com nada e agora estão sendo preenchido, tem uns espaço
que não tão fazendo nada com eles, poderia estar utilizando para alguma
coisa tipo algum salas novas tipo por exemplo sala de artes pra galera pelo
menos para turma de teatro não tem um espaço para artes então tinha que
ocupar uma sala aleatória ai vazia).

O que podemos ver é um grupo de jovens que tem uma faixa etária muito

próxima. Segundo o professor, que me cedeu uma conversa, a média do primeiro

ano é de 14 a 15 anos, mas que vai encontrar alunos de 16, 17,18 anos e que ele já

lecionou para um aluno de 20 anos, o que é um caso mais raro. Podemos ver que,

muitos destes alunos, são de outras localidades. Durante a entrevista vi que tinha

alunos de São Fidelis que fazendo curso integral e curso concomitante. Citei São

Fidelis,  mas  no  IFF  Campos  do  Goytacazes  Centro  estudam  alunos  de  várias

localidades.    
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Na entrevista  com o segundo grupo (2),  os  alunos relataram que os  dois

quiosques  são  denominados  “quiosque  1”  e  “quiosque  2”.  Os  quiosques  são

formados fisicamente por telhados de cerâmica vermelha e madeira. No seu centro

atravessa uma mesa de madeira com bancos na lateral. Entre os quiosques há um

espaço ocupado por um banco próximo a quadra e o resto do espaço entre eles é

vago. como pude perceber a localização do quiosque influencia em sua localização

sendo designado hora com um e hora como dois e com isso, a partir da imagem

vamos designar o quiosque um como o primeiro a ser visualizado ao entrar pelo

portão da frente que no caso o um será o do lado direito e o dois do lado esquerdo.

Figura 3. Dependências do IFF                   Fonte: Arquivo Pessoal
Acho necessário ressaltar que, segundo informações colhidas em conversa a

funcionários  da  Instituição  do  IFF  Campos,  durante  o  estágio  que  realizei,  os

quiosques foram construídos não só para que os alunos pudessem estudar, ou seja,

foi  construído como área de laser e um espaço de estudo. Todavia, ao observar

estes espaços e entrevistar os alunos, percebi que apesar da estrutura física de

ambos os quiosques serem as mesmas os grupos que ocupam estes espaços são

diferentes. No quiosque 1 os grupos que o ocupa são bem ecléticos: uns tocam

violão,  estudam, contam piadas, jogam, conversam assuntos variados. Verifiquei,

que os grupos que frequentam o quiosque 1 são bem diversificados e alguns grupos
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passam um espaços de tempo bem longo nesses quiosques. Muitos desses grupos,

veem o quiosque 1 como um espaço de lazer.

 Durante  esta  entrevista  o  que  percebi  é  que  grande  parte  dos  alunos,

passam muitas horas no quiosque 1. Em um dia percebi que o grupo participante da

entrevista,  ficou  de  10  horas  da  manhã,  às  16  horas.  Fiquei  todo  o  tempo  da

entrevista no IFF, fiz um revezamento durante a entrevista primeiro passei em todos

os espaços e depois retornei  novamente de forma aleatória  em todos os outros

novamente, e com isso acabei percebendo que alguns espaços os alunos tem uma

permanência  maior  neles.  Uma  das  alunas  relatou  que  foi  proibida  por  uma

frequentadora do quiosque 1 de frequentá-lo e que com isso até a assistente social

teve que intervir. Foi perguntado se se alguns deles já frequentaram os quiosques ou

frequentam,  e  com isso  veio  esta  resposta  sobre  o  impedimento  de  uma aluna

frequenta um dos quiosques:

(sim) (sim) (sim só que o grupo) (Só que tipo assim acontece que lá os
veteranos eles acabam monopolizando o território  do quiosque,  ou seja,
eles não aceitam calouros, os veteranos lá, tanto que tipo assim tive uma
briga a duas semanas a traz lá porque uma menina falo, que eu não era pra
volta  lá  nunca  mais,  porque  segundo ela  eu  estava  dando em cima do
namorado dela, o que não ocorreu de fato, entendeu?) (áudio 14).

Apesar da intervenção da assistente social, a aluna relatou em conversa que

não frequenta  o quiosque e que apesar  da assistente social  dizer  que todos os

espaços são livre a todos os alunos na realidade esta aluna, não frequenta este

espaço por causa deste incidente. 

Isso nos mostra o modo como os alunos tomam posse do espaço. Percebi

que cada grupo de cada quiosque classifica uns aos outros dando adjetivos de bom,

ruim, fraco, animado, o melhor ou o pior. Todavia, no quiosque 2 há um fluxo maior

de pessoas que passam por ele o único objetivo deste quiosque é o estudo e nele os

alunos estudam e não veem este espaço como um espaço de lazer apenas um local

de estudo, ou seja, o utilizam cumprindo o objetivo pelo qual foi criado.

Quando os alunos foram entrevistados sobre o espaço do IFF, Eles procuram

mostrar o que sentem sobre este espaço. Os alunos falam do espaço como o local

em que se sentem acolhidos seja para conversarem ou para estudarem e quando

questionados sobre os motivos que os levam a escolher estes espaços, falam de
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ligações como amizade com alguém que faz parte do mesmo espaço ou que faz

parte do grupo ou afinidades com aquele ambiente. 

(E7 Eu acho que ninguém sabe como a gente começou frequentar aqui, por
causa da pessoas que ficavam aqui) (E1 Na verdade e pela galera mesmo,
se divide muito aqui e o pessoal geralmente o pessoal lá tá estudando ou só
conversando aqui a gente tá sempre fazendo alguma, coisa falando alguma,
besteira,  tocando  violão,  conversando  também,  contando  piada.)  (E2  É
contando piadas ruim) (E3 Aqui e um ambiente legal lá é paradão). (E4 Esse
lugar e exatamente por esse motivo pela galera de quando eu comecei anda
com as pessoas daqui depois ai eles sentavam aqui e eu vim junto gostei
daqui e vim junto,  lá  eu nunca fui  então nem sei).  (E4 Uns três,  quatro
meses). (E1pessoal lá tudo dormindo). (E2 Lá é mais desanimado) (áudio 5)

 Os  entrevistados  deixaram  claro  que  os  grupos  que  estão  fora  desse

ambiente são classificados como nerd ou como alguém que frequenta um ambiente

“sem sal”, é o ambiente onde é usado pelos alunos só para estudarem. Os grupos

acreditam que são uns mais divertidos que os outros, seja pelo espaço que ocupam

ou o grupo o qual fazem parte.  Vemos isso quando são questionados sobre os

espaços que escolheriam como “deles” e falam como estes espaços tem histórias e

que muitas amizades começaram ali nestes espaços do quiosque 1 e 2:

B2 quiosque 2  do outro lado há uma divisão de quiosque 1  e quiosque 2,
OS quiosques na verdade ali  e um quiosque que tem muita história tipo
assim, os anos passam e os quiosque vão criando novas histórias,  você
deve passa ali inclusive ali e um marco inclusive muita gente se conheceu
ali muita coisa aconteceu ali entendeu muita coisa começa no quiosque e
termina  e  um  marco  tem  até  uma  fama  muito  ruim  que  quem  fica  no
quiosque não vai pra aula não sei o que, mais ali o quiosque é uma vibe
muito diferente )... (B2 porque são uns tipo de pessoas diferentes tipo assim
o tipos que ficam no quiosque um não ficam no quiosque dois entendeu são
pessoas  de  personalidades  diferentes  entendeu,  pessoas  que  que  se
combinam melhor no quiosque dois não se combinam não se combinam tão
bem no quiosque um” (áudio 2).

O  que  percebi  com as  entrevistas  é  que  os  espaços  frequentados  pelos

grupos  estão  marcados  por  assinatura  pessoal  (pessoal  já  porque  apesar  da

entrevista ser em grupo as respostas foram individuais, ou seja, pessoal) já que ao

se referirem ao espaço, os adjetivam segundo os seus ocupantes, o espaço pode

ser “legal” ou “chato” dependo de quem os ocupa. Essa classificação vem do olhar

do outro, já que classificamos os espaços segundo nossa afinidade com o mesmo.   

3.7 PÁTIO 

35



Figura 4. Parte do Pátio
Fonte: Arquivo Pessoal

O pátio é um lugar que tem um grande fluxo de pessoas passando por ele, os

alunos sentam em seus bancos, alguns de forma descontraídas, com a junção de

dois ou mais bancos com o objetivo de deixar os pés para cima ou deitar neles. O

pátio é localizado no primeiro andar onde fica localizada a cantina o micro dromo

(laboratório de informática) refeitório entre outras salas, com bancos ao longo de sua

área  coberta  e  não  coberta,  estes  bancos  estão  sempre  todos  ocupados  pelos

alunos que conversam sobre assuntos variados. Alguns dos alunos entrevistados

veem este espaço como espaço de lazer e outros, apesar de estarem ali por muito

tempo, não tem estes bancos do pátio como seu espaço de lazer. O que me leva a

perceber que o pátio tem diferentes significações, ao ver dos diferentes alunos. 

Verifiquei, ainda, que há uma grande interação entre os grupos formados com

os que ainda não se formaram alunos que já se formaram no IFF Campos muitas

vezes frequentam o pátio do IFF, para lerem ou conversarem, durante a pergunta

sobre os alunos que estudam no IFF me deparei com estes alunos que são ex-

alunos e pude conversar com eles sem gravar entrevista, apenas uma conversa e

percebi que alguns passam boa parte de seu tempo ali, e, que acabam interagindo
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com os alunos que ainda não se formaram. Os que ainda não se formaram, mesmo

quando não tem aulas, estão pelo pátio conversando interagindo uns com os outros.

Percebi, ainda, que um outro grupo de frequente, constantemente, o pátio do

IFF,  são  os  funcionários  que  fazem  sua  hora  de  almoço  nos  bancos  do  pátio.

Todavia,  nesses momentos,  não há uma relação entre os alunos e funcionários.

Importante ressaltar  que há dois  turnos de funcionários de limpezas e a grande

maioria deles são de empresa terceirizada e quando por mim abordados estavam

sempre com pressa e com medo de dar entrevista. Quando abordados por mim suas

respostas eram, quase sempre, a mesma “estamos atrasados e somos contratados

pode nos prejudicar”. 

Vale ressaltar que realizar a entrevista foi muito mais complicado que com os

alunos,  alguns  ao  serem  por  mim  abordados  como  o  pessoal  da  cozinha  me

perguntavam se não deveriam pedir autorização para nutricionista da cozinha, só

depois que lhe explicava que era uma conversa sobre o IFF e sobre o que eles

pensam sobre o espaço IFF Campos é que relaxavam um pouco, porem a maioria

não quis dar a entrevista gravada, apenas conversariam comigo, por isso acabei

tendo que ir mais vezes no IFF para terminar a entrevista com alguns funcionários.

O espaço ocupado por eles é bem limitado como os bancos dos pátios. Não

observei, nem ao menos, uma vez, estes funcionários utilizando a quadra, quiosque

ou concha, o que nos leva a pensar que há uma formalidade do uso do espaço, ou

como diz Goffman que as regras de etiquetas estão presente em nosso dia a dia

regulando o nosso comportamento, mesmo que não esteja escrito, que não podem

frequentar. Muitas vezes deu para perceber que são como invisíveis. Passam sem

fazer barulho e sem atrapalhar os acontecimentos do cotidiano dos estudantes.

3.8 PALCO
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Figura 5. Palco
Fonte: Arquivo Pessoal

Em primeiro momento quando pensei em investigar o espaço do IFF, o palco

foi o primeiro a me despertar atenção, pela forma que as pessoas faziam uso deste

espaço. O palco, denominado pelos alunos de concha, tem em sua lateral esquerda

uma  escada  que  permite  o  acesso  dos  alunos,  todavia,  não  há  acesso  para

deficientes  físicos.  Este  espaço  também é  ocupado  por  grupos  diferentes,  cada

grupo se apropria, momentaneamente, de um pequeno espaço desta concha(palco)

uns com objetivo de estudar, deitam e leem seus textos, outros com o objetivo de

ouvirem músicas, tocar violão e cantar uns para os outros e outros apenas se juntam

nestes espaços para conversar. Percebi que há um grande fluxo de pessoas que

passam por este espaço durante o dia, porém sendo observado que a parte da tarde

há um grupo maior de frequentadores, ficando livre um espaço mínimo entre cada

grupo  ocupante.  E  ao  serem  questionados  sobre  o  espaço  que  escolheriam

escolheram o espaço da concha (palco).

(G1concha) (G2a Concha, que a gente vive lá na concha). (G1, G2 Sim)....
(G3Concha também) Porque vocês gostão desse espaço? (G1 e A gente
sempre foi pra lá, a gente sentou lá no começo, foi gostando e fomos pra lá,
e a gente se acostumo fica lá, não há   nada de especial não) (G1os nossos
amigos também fica lá também) (Um lugar especial pra mim) (áudio 7)

Além disso, percebi que não há uma linha ou muro que separa estes espaços,

todavia, os grupos os utilizam falam desses espaços como se estes os pertencesse.

Percebo que, ainda que os espaços, tenham características muito próprias, seus
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ocupantes  os utilizam de acordo com suas predileções,  fazendo com que até a

própria direção da escola, passe a ver estes espaços de forma diferenciada. Ou

seja, a apropriação dos espaços varia de acordo com a criatividade dos alunos e a

forma como estes transformam suas funções de acordo com seus interesses.

Observei que os espaços do IFF são livres e que não há uma demarcação

física dos grupos que podem utiliza-los, no entanto, durante as entrevistas, ficou

claro como cada grupo se utiliza de determinado espaço e, ainda que não exista

uma regra  escrita,  os  alunos e  demais  componentes  da instituição,  sabem qual

espaço devem utilizar sem interferir no espaço do outro. 

Ficou claro para mim, durante as entrevistas, que alguns grupos se referem

aos  outros  com  certo  desdém,  como  se  os  outros  grupos  não  fossem  tão

interessantes quanto o seu. Os grupos localizam-se na maior parte do tempo, no

mesmo espaços, alguns frequentam a “concha”, outros os quiosques, outros o pátio,

outras a quadra,  outros ficam no corredor,  alguns na sala de aula,  entre outros.

Percebi  que o pátio  do IFF,  assim como a cidade (DAMATTA, 1986) é cheio de

significados.

3.9 O CORREDOR

O corredor é um espaço que havia passado despercebido por mim, apesar de

ser um espaço que ocupei muitas vezes em minha ida ao IFF durante a realização

do estagio não despertou meu interesse como área de lazer e só quando os alunos

durante  a  entrevista  falam deste  espaço que começo a lembrar  que também já

utilizei corredores de escola como área de lazer . Só me atentei para este espaço

devido  aos  comentários  dos  alunos  sobre  ele.  Sendo  classificado  por  alguns

também como um espaço de lazer por ficar adjacente à sala de aula. O corredor é

visto por alguns como uma ótima forma de interação por poder se relacionar com

alunos de outras turmas que acabam se esbarrando. Os alunos acreditam que se

pudessem ficar no corredor (não é mais permitido), seria ótimo porque assim não

precisariam se locomover até o pátio e ficariam por ali mesmo, durante o intervalo,

entre uma aula e outra.
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Magnani, fala que estes espaços de transito podem ser considerados espaço

de lazer, com isso vemos um espaço que poderia ser obsoleto para os alunos, se

transformar em um espaço de socialização, um ponto de encontro entre os jovens,

ressaltando que para estes alunos que frequentam este espaço além de poderem

aproveitar  ainda mais o tempo o numero de pessoas que saem das salas e se

encontra no corredor e grande o que os possibilita encontrar um numero maio de

amigos.   

3.10 GINÁSIO

Figura 6. Ginásio
Fonte: portal1.iff.edu.br/nossos-campi/campos-centro/fotos/img_3496.jpg/view

O ginásio, foi inaugurado em 1972, pelo diretor Renato Aquino, passou por

uma reforma e foi reinaugurado dia 31 de outubro de 2014. O ginásio tem o nome de

Fernando Fritsch Duncan, ex-professor de educação física do instituto, é composta

por quadra esportiva e piscina. Tem como objetivo proporcionar exporte para alunos
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que queiram ingressar na área esportiva e lazer para alunos do IFF e apoiar projetos

sociais, como Ioga para gestantes com 13º mês de gestação entre outros. O ginásio,

é era utilizado um grupo de alunos que também usava o espaço como ponto de

encontro para conversa esse espaço é descrito pelos alunos como um lugar calmo

tranquilo onde se pode sentar conversar e relaxar, porém segundo os mesmos, não

podem fazer uso deste espaço desta forma. Além disso, a piscina não pode ser

utilizada quando querem, porém segundo os alunos essas proibição que seria na

disponibilidade do uso do espaço é aceitável.

3.11 GARAGEM

Figura 7. Dependências do IFF
Fonte: Arquivo Pessoal

A garagem/estacionamento  passou  a  ser  ocupado  por  alguns  grupos  de

alunos fumantes, (não posso afirmar que outros grupos frequentavam estes espaços

já que foram os alunos a declarem a usarem este espaço desta forma), pois lhes foi

proibido fumar nas áreas abertas de lazer do IFF, com isso os alunos começaram a
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frequentar a garagem dos professores e denominaram essa garagem de fumodromo

é um espaço frequentado pelos fumantes.

O que pude perceber com as entrevistas é que os alunos utilizam nomes

sugestivos  para  os  espaços  que  ocupam.  Dentre  estas  “denominações”  criadas

pelos alunos, vale citar: fumodromo e Concha, sendo o primeiro o estacionamento

dos professores e o segundo um palco de apresentações e eventos escolares volta

a falar de concha aqui sem ter terminado de falar antes. 

Essa renomeação e apropriação que os alunos dão aos espaços, levam-me a

perceber  as  configurações  diferentes  que  os  alunos  utilizam  estes  espaços,

demonstrando, dessa forma, suas capacidades de adaptação do ambiente escolar.

Eles  usam  os  espaços  de  forma  a  melhor  atende-los,  exemplo  disso  temos  a

garagem sedo transformada em um ambiente para fumantes,  os corredores que

momentaneamente deixa de ser um espaço que que liga ambientes para um espaço

de lazer, entre outras transformações que ocorrem.

3.12 SALA DE AULA

Alguns dos alunos entrevistados fazem um “recreio  estendido”.  Estes  não

retornam as aulas após o intervalo e muitos ficam no pátio e só retornam às salas de

aula quando as atividades curriculares já estão acabando com o intuito de buscar o

material escolar.  Nesses ambientes há um fluxo grande de pessoas que circulam

pelos corredores e pátio do IFF. Boa parte dos grupos ficam apenas por 30 a 20

minutos em um espaço, porém tem aqueles, como os grupos frequentadores do

quiosque 1, que permanecem uma manhã inteira e boa parte da tarde no mesmo

espaço. Muitos destes alunos quando questionados sobre o que pensam sobre o

espaço IFF, responderam que veem a instituição como sua casa, já que passam

muito mais tempo neste ambiente e só retornam à sua casa para dormir, mostrando

uma relação familiar com o espaço casa. 

Muitos alunos reclamaram que a sala de aula é um espaço pequeno para

quantidade  de  aluno  pois  algumas  salas  que  deveriam  comporta  30alunos
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comportam 45 alunos e algumas salas não tem ar condicionado por exemplo no

bloco D.

O professor  que  me  cedeu  uma conversa  confirmou  o  que  foi  dito  pelos

alunos, sobre a sala de aula ser pequena e disse que quando ali iniciou o ano letivo

2016  as aula a turma tinha 64 alunos (turma de 1ºano) e antes de sua entrada

encontrava uma zona e ate organizar a bagunça perdia praticamente a aula toda.

Segundo o professor  que cedeu uma conversa ele  disse  que o  grupo de

alunos  que  ocupam  a  sala  de  aula  é  muito  homogêneo  que  se  gostarem  do

professor  eles participam da aula e  se gostarem não participam, ou podem não

estarem afim do que o professor esta fazendo, mas o deixa fazer o seu trabalho,

segundo este professor existe sim conflitos entre eles (grupos) sendo ressaltado ser

um elemento básico entre qualquer grupo segundo o mesmo professor por ele não

ficar muito tempo comesses alunos apenas 50 minutos na sala então não daria para

observar os conflitos maiores, os que acontecem em aula são rápidos e eles deixam

que a aula aconteça. Foi relatado pelo professor que ele é chamado de professor ou

pelo nome. 

3.13 FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Dentro  de  todos  os  grupos  ocorre  uma  divisão  em  subgrupos  que  são

formados por pessoas diferentes e que também não interagem uns com os outros.

Estes subgrupos, apesar de usufruírem do mesmo espaço e não terem uma relação

e nem um vínculo uns com os outros, o que percebi é que há uma boa relação entre

os subgrupos diferentes  da relação entre  os  grupos.  Exemplos  deste  subgrupos

temos no palco onde são formados vários grupos neste palco porém não há uma

relação entre eles a não ser o uso do espaço. O que verifiquei é que os espaços

públicos  são  utilizados  como privados  por  alguns  grupos,  como por  exemplo,  o

quiosque, onde já houve conflito em relação a quem poderia utilizá-lo isso mostra

que nem todos os  espaços podem ser  ocupados por  quem quiser  na  hora  que

quiser.  Como é possível  perceber  espaço pátio  escolar  é  construído  a  partir  do

desejo de cada grupo, nisto esta envolvida transformação do espaço e ocupação de
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áreas que poderiam não ter tanta utilidades mesmo assim fazem deste novo espaço

um local de lazer. 

Essa delimitação de espaço que os grupos fazem na própria dinâmica do dia-

a-dia, ocorre, pois os grupos de alunos do IFF, como já disse anteriormente, são

grupos bem diversificados e em sua composição e formação há uma miscigenação

em sua formação. 

Percebi com as entrevista que os grupos estão divididos entre cursos técnicos

e ensino médio e dentro destes há os subgrupos que são formados entre veterano e

calouros, um aluno ao ser entrevistado ele afirma ter de três a quatro meses no IFF

este aluno se encontrava no meio de alunos que já estavam ali a dois anos ao mais

anos no IFF, e este não foi o único. “(E4esse lugar e exatamente por esse motivo

pela  galera  de quando eu comecei  anda com as pessoas daqui,  depois  ai  eles

sentavam aqui e eu vi junto, gostei daqui...). (E4 uns três, quatro meses)” (áudio 5) 

 Não  foi  verificado  um  grupo  de  só  calouros  em  sua  composição,  os

quiosques são dois ambientes idênticos estruturalmente (físico), porém os grupos

que os ocupam são diferentes, um dos quiosques é tido apenas como um espaço de

estudo o outro é tido como um espaço de jogos e diversão, o que diferencia na

verdade estes espaços é o modo que os alunos os ocupam, os alunos do quiosque

um,  veem o quiosque como um espaço de laser os que ocupam o quiosque dois o

veem como espaços de estudo(eles falam de um e dos dependendo da posição que

estão com isso deixei esclarecido no inicio da descrição dos quiosques que o 1 seria

a do lado direito e o dois do lado esquerdo neste caso o aluno se refere ao quiosque

1) e assim esses ambientes são transformados e ocupados por eles de forma a

materializar a realidade de cada grupo. 

Esses dois espaços são tidos como os principais espaços de lazer, contudo

ainda temos a concha e o pátio e os corredores, sendo a concha um lugar que me

chamou muito a atenção durante a pesquisa, pois percebi que os alunos a utilizam

de forma muito descontraída: deitam para ler, cantar, conversar, dormir e namorar.

Tudo  isso  é  feito  em  conjunto,  pois  ao  mesmo  tempo  esses  diferentes  atores

ocupam esse espaço dando vida a ele e não há um grupo especifico que utiliza esse

espaço. Os grupos que o frequentam são de diferentes gênero, cor, opções diversas

e  fazem parte  de  sua  composição.  ao mesmo tempo,  fazem desse  espaço  um

espaço dinâmico com uma customização plausível.
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Observei no IFF que os jovens se divertem: a diversão acontece em uma roda

de conversa ou com o tocar de uma música. Os jovens se portam sem correria ou

gritarias, com isso perceber que um maior grupo de alunos “dividindo” o mesmo

espaço Neste espaço os grupos são formados entre eles. Não há uma regra em sua

formação, não há nada por escrito Porém um dos pontos que quero destacar é que

alguns grupos se dividem entre veteranos e calouros.  Não percebo que isso seja

algo  obrigatório.  Essa  formação  porem  é  um incidente,  algo  que  se  repetiu  na

formação dos grupos os quais foram entrevistados.

3.14 CIRCULAÇÃO NOS ESPAÇOS

O que ficou claro ao longo dos 12 meses em que permaneci no IFF com o

intuito de realizar a pesquisa é que todos os alunos podem circular livremente pelo

pátio e outras dependências do IFF. Todavia, algumas dependências da instituição

como a sala de aula,  o ginásio, o refeitório,  a cozinha e a sala dos dirigentes e

pessoal  administrativo,  não  são  de  acesso  livre,  como  também não  podem ser

frequentados,  sem  que  algumas  regras  sejam  seguidas.  Estas  são  algumas

restrições que os alunos têm. Porém alguns alunos dizem que os limites de acesso

são aceitos, porque entendem ser necessário para o bom funcionamento do IFF. 

(não,   não  é  livre  de  acesso,  não   todo,  mais  a  metade)(é  porque  por
exemplo, o refeitório tá ali pra estudantes no..? tem que chega ali e entrega
a identidade pra poder fala que vai quere usa...só pode usa com carteirinha
a biblioteca ai e principalmente os fumantes também os fumantes não tão
tendo  direito  de  fuma  onde  eles  querem  cara  lugar  aberto)  (E1cara  e
proibido fuma em ambiente federal cara isso e todo pais não só no rio agora
...  a  gente  não  pode  acessar  sem carteira  pras  pessoas  visitantes  não
ficarem acessando isso e direito nosso e direito de aluno e refeitório ele não
e livre na hora que tá servindo porque o que você vai fica fazendo aqui no
refeitório ... (não cara eu estou falando que as pessoas podiam ir lá come se
você tive carteirinha pode se estudante mais se você não tive carteirinha
você não entra)(exatamente o almoço lá e só pra quem tem a bolsa e tal)
(E1tem que te a bolsa sim claro também é uma questão financeira que não
da pra alimenta 7 mil alunos . (áudio 5)
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4 CUSTOMIZAÇAO DO ESPAÇO 

A  palavra  customizar,  no  que  compete  ao  espaço,  busca  mostrar  as

adaptações  e  as  formas  diversificadas  que  um  objeto  pode  tomar.  Se  formos

relacionar o termo customizar com a definição que DaMatta (1986) dá ao espaço

rua, principalmente, no período de carnaval o que percebemos é que os espaços,

nesse período, são transformados. O referido sociólogo se refere a essa festa, tão

popular no país, com o objetivo de mostrar como os espaços podem mudar, como é

percebido  pelos  seus  usuários.  Sob  esse  ponto  de  vista,  posso  dizer  que  essa

customização ocorre nos diferentes espaços educacionais do IFF.

Nesse sentido,

Há uma divisão clara entre dois espaços sociais fundamentais que dividem
a vida social brasileira: o mundo da casa e o mundo da rua – onde estão,
teoricamente, o trabalho, o movimento, a surpresa e a tentação. É claro que
a rua serve também como o espaço típico do lazer.  Mas ela,  como um
conceito  inclusivo e  básico da vida  social  –  como “rua”  –,  é  o  lugar  do
movimento, em contraste com a calma e a tranquilidade da casa, o lar e a
morada (DAMATTA, 1986, p. 19).

Nesta citação podemos ver o espaço assumindo significados diversificados os

espaços como lugar de surpresa de tentação, lugar de lazer, de movimento e de

tranquilidade, podem ter o espaço como algo pessoal com cada indivíduo dando a

este um significado e uma importância singular. 

Ao  observarmos  o  espaço  podemos  perceber  como  ocorrem  variações

conforme os anos vão passando e, por isso, me propus a observar o IFF com o

objetivo de conhecer a forma que os estudantes se relacionam com este espaço e

como eles fazem a interação e modificação do uso desse espaço.

DaMatta  (1986)  fala  que  a  formação  de  um  grupo  determina  como  se

classifica as pessoas que não fazem parte de seu circulo de amigos, entender essa

relação escolar, vemos grupos nos corredores, grupos nos pátios e em sala de aula,

a forma como se portam tanto em relação uns aos outros como em relação ao

ambiente que estão é singular em cada grupo.  Neste ambiente sala de aula todos

estão  classificados  como  alunos  e  professor  e  estes  alunos  são  tratados  como

“iguais” tem suas diferenças culturais, são alunos, alunos estes que se portam de

um jeito diante do professor e de outra fora de sua presença, a forma como riem,
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como falam uns com os outros o comportamento dos alunos são diferente de acordo

com a presença do professor, Goffman (2010) diz que que a interação é como um

palco  onde  se  atua  de  acordo  com  a  plateia,  a  interação  face  a  face,  onde

dependendo do indivíduos que estão na sua presença faz com que tenhamos um

tipo  de  interação  diferente.   Então  podemos  dizer  a  composição  da  sala  não

depende da ausência do professor, porém, seu comportamento, este sim está ligado

a presença do professor. Este ambiente cheio de regras e símbolos representativos,

são vividos de forma diferente pelos alunos, ou colocarem pés em cima da cadeira

fone de ouvido em oura de aula, nos remete ao ambiente casa onde se tem um tipo

de  liberdade  na  forma  de  se  comportar,  porém  em  dias  de  prova  apesar  das

exceções,  vemos  as  cadeiras  enfileiradas,  todos  olhando  para  frente  sem

“conversas” paralelas , nesse momento vemos nitidamente a rigidez de um sistema

sendo seguido e por que não relacionarmos com o mundo rua, onde o tempo é

medido, não tem liberdade no modo de agir, e seu comportamento julgado não com

afeto  como seria  no  espaço  casa,  mas  de  acordo  com as  regras  institucionais.

DaMatta  (1986,  p.  28)  “...casa  e  rua  são  mais  que  locais  físicos.  São  também

espaços de onde se pode julgar, classificar, medir, avaliar e decidir sobre ações,

pessoas, relações e imoralidades”.

O professor estabelece uma relação de intermediário do conhecimento, um

outro aspecto que podemos destacar é que estes professores tem uma relação de

iguais com os alunos isso talvez mostre o porque das respostas durante a entrevista.

Muitos alunos ao serem questionados sobre a sua relação com o professor grande

maioria  disse ter  um bom relacionamento com o professor  e  ao chamarem pelo

nome mostrava a intimidade com este,  os alunos que disseram não terem uma

relação de intimidade com o professor, disseram que estes não eram legais e não

legais era classificados por eles como alguém que não conversa com os alunos

outros  assuntos  que  não  seja  o  que  deve  ser  cobrado  este  professor  era

considerado um jeito de tratar mais formal, sendo a intimidade definida por ele o

professor que tinham algum dialogo que se aproximava da realidade deles então

chamar o professor pelo nome seria ter uma maior intimidade com este classificado

como uma relação informal. Como pode ser classificar essa definição dos alunos do

IFF sobre o professor, bom seria uma classificação casa e rua, onde o bom e ruim

esta relacionado a afetividade ou a proximidade que se tem com a pessoa, DaMatta,
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diz que essa seria a forma de definir a moral ou a importâncias de uma pessoa

então essa proximidade com o professor, o classificaria como um professor legal.

4.1 A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

A utilização do espaço esta ligado ao uso que fazem dele, o espaço pode

tomar  diferentes  configurações,  Magnani  (2005)  fala  que  quando  um  grupo  se

apropriar de um espaço ele pode ter novas configurações e novas denominações,

uma desta é pedaço. Na sala de aula cada aluno tem seu “pedaço” e o utiliza de

forma diversificada,  seja  de  forma grupal  ou  unitária,  sua  configuração  não é  a

mesma  de  aluno  para  aluno.  Em  sala  de  aula  os  alunos  apropriam  de  um

determinado espaço e muitas vezes os transformam de acordo com sua vontade.

Podemos ver esse acontecer com a forma que compõe a sala, durante a entrevista

pude  observar  que  a  composição  da  sala  de  aula  tem  muito  haver  com  a

composição de do pátio, lugares demarcados, composição do espaço transformado

por  um traço  pessoal  em geral  formal  grupos  em sala  de  aula  procuram  senta

próximos a alguém que conhecem ou que consideram amigos, colegas, a sala como

é habitada por  este  de forma intima sem receio  que seu comportamento  esteja

sendo observado.

Para pensar em um espaço e suas funções diversificadas posso citar o palco

do IFF-Campos, onde os alunos aproveitam aquele espaço de forma a lhe darem

uma nova configuração, por exemplo, usam para estudarem ali. Ou seja, podemos

ver no palco uma biblioteca. Não que o IFF não tenha um espaço especifico para

estudo. Vemos alguns jovens namorando, tocando músicas (violão) e ai podemos

ver um espaço com uma configuração de praça e local de lazer. 

A forma como os alunos reconhecem como seu espaço momentâneo, alguns

deitam outros sentam todos a sua maneira e fazem uso daquele espaço de forma

particular. Esse espaço é chamado pelos alunos de concha, e com isso, cria-se uma

novo espaço com uma configuração totalmente diferente da qual foi criada.

Um ponto que pode ser relacionado com DaMatta é o pátio do IFF Campos,

principalmente no quiosque 1,  os veteranos sentam na ponta da mesa em volta
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sentam os que tem menos tempo no IFF vale lembra que essa é uma observação de

um  só  dia  de  entrevista  ,  podemos  relacionar  quando  DaMatta  fala  das

representações  de  respeito  relacionado  com a  composição  da  mesa  no  espaço

casa, onde DaMatta fala que os lugares a mesa são os mais velhos ou o chefe de

família na cabeceira  e essa formação da sala de jantar é a representatividade, onde

se vê que também nas composições do grupo o primeiro a falar são os veteranos,

tanto que alguns falavam ele vai falar ele tem mais tempo aqui com isso esse aluno

tinha autoridade, então porque não dizer que neste caso o tempo dava autoridade a

esse aluno por esta no IFF mais tempo,  fosse dotado de uma autoridade para falar

primeiro.

4.2 EXCLUSÃO NOS ESPAÇOS DA ESCOLA

Outro fato que podemos trazer para essa discursão é a expulsão de uma

aluna de um dos quiosque, neste momento podemos ver este espaço do quiosque

cedo relacionado  como casa  onde  precisa  de permissão para  entra  onde  quem

frequenta são os amigos, os que de alguma forma tem um tipo de relação com os

frequentadores daquele espaço, a aluna relatou em entrevista que a discursão foi

por uma garota que frequentava esse espaço achar que ela estava dando em cima

de seu namorado e com isso a aluna agredida foi proibida de frequentar o quiosque

1  e  mesmo  com  a  intervenção  da  assistente  social  a  aluna  relatou  que  não

frequentava aquele espaço, ao fazer uma conclusão sobre os trabalhos etnográficos

de seus alunos Magnani,  fala que o fato da presença de uma pessoal  de outro

pedaço no pedaço do outro pode gerar algum conflito  com isso ele cita alguns

pontos prováveis,  para que esse tipo de atrito aconteça, diferente estilo de vida,

afinidade de interesse especifico  entre  outro ,  ele  não quer  dizer  que o fato de

pertencer há outro grupo o fará ser rejeitado por outro grupo, porém já existira uma

predisposição para o conflito,  essa aluna agredida não fazia  parte  do círculo  de

amizade desta aluna não era da sua “família” isso a deixava sem um vínculo afetivo

com a outra aluna (agressora),era como fosse uma pessoa da rua como diz D”Matta

sem valor.
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Pensando este espaço segundo DaMatta teremos os espaços público e os

espaços privados onde o público  está  relacionado o espaço rua e o privado ao

espaço casa, quando os alunos estabelece através de conflito como ocorreu com

essa  aluna  que  foi  proibida  de  frequentar  um  dos  espaços  do  IFF  Campos

Goytacazes Centro, vemos uma relação de posse do espaço ao apropriação ao se

decidir quem pode ou não frequentar um espaço público que se toma como seu

espaço vemos esse espaço se tornando privado e as relações sócias neste espaço

se tornando conflituosas, essa apropriação do espaço podemos também relacionar

há  uma  das  etnografia  dos   alunos  de  Magnani   quando  fala  sobre  as

transformações que os pichadores e grafiteiros realizam nos muros, paredes, entre

outros espaços como fazer essa  elação os muros dos prédios são privados e se

tornam  públicos  e  particulares  ao  mesmo  tempo  já  que  há  uma  apropriação

inadequada deste espaço urbano que acaba ainda se pertencendo há um grupo

especifico de pichadores e grafiteiros.  

Podemos também relacionar a uma das etnografias dos alunos do Magnani

os lugares de trânsito ou de passagem com isso o uso do corredor, podem sim ser

espaços  de  lazer,  os  alunos  do  IFF  usam esse  espaço  como  área  de  lazer,  a

apropriam  deste  espaço  de  circulação  coletiva  que  passa  a  se  por  essa

transformação de função um espaço de lazer, um exemplo de que foi fornecida por

Magnani é o posto de combustível que é um ponto de encontro.

Não podemos deixar de dizer que para Magnani quando se refere ao espaço

público e privado ele faz uso da mesma categoria usada por DaMatta casa e rua

porem o que ele nos mostra de novo é o pedaço um espaço que se encontra entre

este dois espaço casa e rua que é segundo o autor onde a sociabilidade acontece,

sendo uma relação diferente do mundo casa e do mundo rua.

Quando os alunos classificam os outros alunos eles usam temos novos como

“guigui”, “nerd”, “vibe” esses novos termos apesar de achamos comum em alguns

meios  principalmente entre  os jovens do IFF Campos dos Goytacazes Centro  é

usado mais de forma a desvalorizar o outro grupo.

 É preciso que entendamos o conceito de espaço que esta sendo abordado,

no caso deste espaço o qual me refiro é o espaço de uso coletivo que os alunos

usam, a sua estrutura física associada às relações sociais vividas neles juntamente

com as transformações que os alunos fazem ao ambiente que ocupam, tornando
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assim um ambiente customizado e é esse ambiente transformado onde as relações

acontecem permitindo uma socialização conflituosa ou amistosa.

,

5 CONCLUSÃO  
 

Ao  fim da  pesquisa,  acho  necessário relembrar  que tive  como

objetivo demostrar  como  as  configurações  de  espaço são apresentadas  nas

relações sociais construídas a partir da interação aluno, espaço e escola e de que
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modo  os  alunos  fazem um  ambiente  público escolar se  transformar em

privado segundo  a  vontade  de  seus  agentes  (alunos). Acredito  que  tenha

conseguido alcançar meu objetivo. 

Ao  longo  da  pesquisa no  IFF  Campos  dos  Goytacazes  Centro  busquei

conceituar as figuras que relativizam e customizam os espaços públicos e privados

com base em uma pesquisa por meio de uma entrevista em áudio com alunos de um

curso médio/técnico e com base em referenciais teóricos.

Entende essa configuração pública e privada no espaço escolar através da

transformação  do  espaço  foi  algo  de  estrema  importância  para  esse  trabalho.

Concluo dizendo que o que se observa na atualidade é que a sociedade passa por

uma profunda transformação e  que a  distinção entre  o  público  e  o  privado tem

se tem  diversificado  e  o  espaço  público  tem  adquirido  outras  dimensões  e

valorizações.  Essa nova dimensão e valorização e transformações que tem sido

percebida aos espaços escolares ficou bem demonstrada ao observar os alunos do

IFF Campos dos Goytacazes Centro. 

Percebi ao longo da pesquisa que as práticas sociais tem se diversificado, as

escolhas tem se multiplicado e novas identidades e papeis tem ganhado força e que

os espaços públicos tem se apresentado com dimensões mais subjetivas, ou seja,

percebi que os espaços públicos tem tomado uma dimensão mais voltada para a

imagem e o ideal das pessoas e que o simbolismo desses espaços tem sido mais

valorizado. 

A pesquisa  realizada  no  IFF  me  possibilitou  observar  que  aquele  é  um

ambiente escolar muito propício à aprendizagem com uma boa oferta de espaços e

equipamentos, mas também um local que possibilita a interação entre os alunos.

Todos  os  espaços  observados  do  IFF,  quando  seu  planejamento  e  construção,

tinham como objetivo usos específicos e bem delimitados. Todavia, ficou claro que

estes espaços passaram a ter significações diferenciadas dadas pelos grupos de

alunos  que  neles  convivem em seu  dia-a-dia. Estes  alunos  têm diversificado  as

oportunidades  de  ocupação  desses  espaços  em  seu  tempo  livre  e  de  lazer,

utilizando-os  do  modo  que  tem  se  apresentado  mais  eficaz  às  suas  dinâmicas

diárias.

Por  fim,  acho necessário  ressaltar  que,  como bem colocado por  DaMatta,

Goffman e Magnani ao longo da pesquisa, a relação que os alunos mantem com o
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ambiente  do  IFF  Campos  dos  Goytacazes  Centro  é  uma  relação  de  profunda

transformação  do  espaço  e  da  criação  de  novas  relações,  tanto  momentâneas

quanto permanentes. De modo geral, estas transformações do espaços ocorrem por

meio dos laços de amizades entre os alunos e pela proximidade entre as pessoas

que  convivem  naquele  ambiente.  O  ambiente  do  IFF  Campos  dos  Goytacazes

Centro é um ambiente que possibilita  um grau de proximidade entre pessoas,  a

princípio  estranhas,  mas  que  se  conhecem  e  se  reconhecem  e  passam  a  ter

interferência direta na transformação do espaço proporcionada pela interação entre

eles  e  a  utilização  do  espaço  escolar  e  com  isso  ficam  sujeitos  a  todos  os

acontecimentos prováveis de um espaço escolar.
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